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1. berilo: Prg 31,10-13.19-20.30-31; Psalm: Ps 128; 2. berilo: 1 Tes 5,1-6; Evangelij: Mt 25,14-30

33. NEDELJA MED LETOM
Darovi Ljubezni
Prilika govori o gospodarju, ki je pred odhodom na pot razdelil svoje
imetje sluţabnikom. Dal jim je pet, dva in en talent, glede na
sposobnost vsakega izmed njih. Talent ustreza 34 kilogramom zlata,
kar ni majhna količina! Potem je šel gospodar v tujino in tam ostal
dolgo časa. Zgodba nas na tem mestu pusti zbegane. Ne vemo,
zakaj je gospodar razdelil svoj denar sluţabnikom, ne vemo, kakšen
bo konec zgodbe. Morda je namen, da se moramo vsi tisti, ki poslušamo priliko,
soočiti s svojim ţivljenjem ob zgodbi,predstavljeni v priliki.
Prva dva sluţabnika sta delala in podvojila dobljene talente. Tisti pa, ki je prejel
en talent, ga je zakopal, da bi ga obdrţal in ga ne izgubil. Gre za vprašanje
bogastva kraljestva, ki se daje osebam in skupnostim v skladu z njihovimi
zmogljivostmi. Vsi prejmejo nekaj bogastva, vendar se vsi ne odzovejo na enak
način!
Po dolgem času se gospodar vrne, da bi s sluţabniki obračunal. Prva dva rečeta
enako in gospodar odgovarja na enak način obema: »Prav, dobri in zvesti
sluţabnik! ...«Tretji sluţabnik pa reče: »Gospodar, vedel sem, da si trd človek ...«
Jezus s to priliko kritizira napačno podobo o Bogu. Sluţabnik vidi v Bogu trdega
gospodarja. Takšnega Boga se človek boji in se skriva za natančnim
izpolnjevanjem zakona. Človek tako meni, da se bo izognil sodbi in da ga
zakonodajalec ne bo kaznoval. Tako so mislili tudi nekateri farizeji. V resnici
taka oseba nima zaupanja v Boga, zaupa le vase in v svoje razlaganje zakona.
Takšna oseba je daleč od Boga in skrbi za druge. Ni zmoţna ţiveti svobodo, ker
jo laţna podoba Boga zapre vase, ubije skupnost in onemogoča radostno
ţivljenje.
Gospodar ukaţe, da se mu še ta talent odvzame in da tistemu, ki jih ţe ima:
»Kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo
vzelo tudi to, kar ima.« To je ključ, ki pojasni vse. Talent je vse, zaradi česar
skupnost raste in razodeva prisotnost Boga. Ko je človek zaprt vase iz strahu
pred izgubo malega, kar ima, izgubi še tisto malo, kar ima, ker ljubezen umre,
pravičnost oslabi, deljenje izgine. Namesto tega oseba, ki ne razmišlja le o sebi in

se daje drugim, raste in -presenetljivo, -prejme vse, kar je dala, in še veliko več.
"Kdor najde svoje ţivljenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje ţivljenje zaradi
mene, ga bo našel." (Mt 10,39)
Ni razlike med tistimi, ki prejmejo več, in tistimi, ki prejemajo manj. Vsi
prejemajo glede na svoje zmogljivosti. Pomembno je, da je dar dan v sluţbo
kraljestvu in da zaradi tega zakladi kraljestva rastejo. Ti zakladi so ljubezen,
bratstvo in delitev. Glavni ključ prilike ni v mnoţenju talentov, ampak označuje
način, kako je treba ţiveti naš odnos z Bogom. Prva dva sluţabnika ne prosita
ničesar, ne iščeta svojega bogastva, talentov ne hranita zase, ne računata, ne
merita. Zelo naravno, skoraj brez zavedanja in brez iskanja kakršne koli zasluge
zase, začneta delati. Tretji sluţabnik, ki se boji, pa zaradi tega ne naredi ničesar.
Po normah starodavnega zakona ravna pravilno. Ostaja v okvirih ustaljenih
zakonov. Nič ne izgubi, a tudi nič ne pridobi. Toda v kraljestvu zaradi tega
izgubi celo to, kar je imel. Kraljestvo je tveganje. Tisti, ki noče tvegati, ga
izgubi!
+ FRANC DERMOL (1944 – 2020), župnik v Framu (1981 – 2020)
V četrtek, 5. novembra 2020, dopoldne, je v župnišču v Framu odšel v večnost
dolgoletni framski župnik Franc Dermol. Še dan pred svojo smrtjo je z veseljem
in veliko pozornostjo sprejel na obisk mariborskega nadškofa msgr. Alojzija
Cvikla in mu podobno, kot je rečeno o sv. Martinu, tudi on izrazil svojo notranjo
mirnost in pripravljenost sprejeti Božjo voljo: »Če sem še potreben tvojemu
ljudstvu, Gospod, ne bežim od napora. Zgodi se tvoja volja…«
Rojen je bil 24. septembra 1944 v Lokovici pri Šoštanju, v druţini, ţivo povezani
z ţivljenjem domače, šoštanjske ţupnije. Njegov oče je bil dolga leta cerkveni
ključar. Po končani osnovni šoli se je izučil za zidarja. A v globini srca so ga
vznemirjale in nagovarjale apostolove besede: »Saj ste vendar živi kamni. Zato se
vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali
duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu« (1 Pt 2,5).
Ţelja, da postane duhovnik, ga je iz domačega kraja in od domače druţine
pripeljala v Slomškovo dijaško semenišče v Maribor, kjer je uspešno končal 1. in
2. letnik na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. Zadnja dva letnika srednje šole je
nato obiskoval v Đakovu, kjer je tudi maturiral. Teologijo je študiral na Teološki
fakulteti v Ljubljani in v Mariboru. Na praznik sv. apostolov Petra in Pavla, 29.
junija 1974, je bil v mariborski stolnici posvečen v duhovnika.
Prvo leto po posvečenju je poleg pastoralnega letnika v bogoslovju opravljal še
sluţbo duhovnega pomočnika pri Mali Nedelji (1974 – 1975). Nato je šest let
opravljal kaplansko sluţbo v Breţicah in Kapelah (1975 – 1981). V začetku
avgusta 1981 je prevzel v upravo ţupnijo sv. Ane v Framu, kjer je bil 4. 4. 1984
umeščen za ţupnika te ţupnije in to sluţbo vestno in poţrtvovalno opravljal vse
do zadnjega dneva svojega zemeljskega ţivljenja.

Njegov duhovniški lik, poleg zavzetega dušnopastirskega dela lepo kaţe tudi
obnovljena in skrbno vzdrţevana ţupnijska cerkev sv. Ane, ter podruţnične
cerkve: sv. Kriţa, sv. Mihaela in sv. Neţe; prav tako tudi lepo urejeno ţupnišče s
kapelo za delavniško bogosluţje ter druge urejene stavbe in urejena okolica.
Zadnje tedne, posebej še po ponovnem odhodu v bolnišnico je slutil, da prihaja
čas, ko bo postal Jezusu podoben tudi v zadnjih postajah Kriţevega pota. Vdan v
Boţjo voljo je tako na prvi četrtek v mesecu novembru odšel v večnost. Naj
njegov zgled in njegova ţivljenjska daritev spodbuja vse, posebej še mlade, da bi
z veseljem in zaupanjem spolnjevali Boţjo voljo in bili blizu Bogu in bliţnjim, v
velikodušni, resnični ljubezni. Tudi farani Breţic in Kapel se mu zahvaljujemo
za njegovo poţrtvovalno pastoralno delo, ki ga je v tistem sorazmerno teţkem
času z vso ljubeznijo opravljal. Bil je zadnji kaplan pri nekdanjem breţiškem
ţupniku dr. Karlu Jelerju. V tistem času je bilo oteţeno opravljanje pastoralnega
dela, a je kljub vsemu uspel zbrati tudi mlade, ki so radi prihajali na srečanja in
se ga danes kot odrasli moţje in ţene z hvaleţnostjo spominjamo.
Naj počiva v miru.

OBVESTILA
»V tednu od 15. do 21. novembra bomo tudi letos obhajali teden zaporov.
Vsako leto ga pripravimo v okviru Katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih
cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri
zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor.
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Združeni v zapori«.
Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveţe v molitvi in skrbi za vse brate
in sestre, ki v sebi doţivljajo zapor in teţo ţivljenja v različnih dimenzijah.«
Robert Friškovec zaporniški vikar
21. novembra praznujemo darovanje Device Marije. Katoliški nauk o Mariji ali
mariologija, kakor temu pravimo s tujo besedo, sloni glede bistvenih resnic na
tem, kar so o njej zapisali evangelisti, predvsem evangelist Luka, ki je v prvem
delu svojega evangelija opisal Gospodovo oznanjenje, njegovo rojstvo in
otroštvo.
Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.
Ulično fotografsko razstavo “Davor A. Lipej in Alenka Černelič Krošelj: Brežice
– pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino« si lahko ogledate na zelenici pred
farno cerkvijo.
V ţupnišču dobite Družinsko pratiko za 6,50€, Marijanski koledar za 2,50€,
običajni enolistni stenski koledar Družine 0,70€.

8. obletnica

Ţupnijska cerkev je vsak dan odprta za osebno molitev, ob nedeljah pa lahko od 8.30 do 9.30
pridete k sveti spovedi in prejmete sveto obhajilo.
Svete maše darujem po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
Najeti mašni nameni, ki so predvideni za mesec november, bodo opravljeni po datumih,
kakor je dogovorjeno z darovalcem svete maše.
TV Slovenija bo do nadaljnjega omogočila spremljanje svete maše v neposrednem prenosu
vsako nedeljo ob 10.00 na TV Slovenija 1 ali preko spleta.

MOLITEV TEDNA ZAPOROV
Gospod,
Ti ponujaš svobodo vsem
ljudem. Molimo za vse ljudi v
zaporih. Razlomi vse obstoječe
vezi strahu in osamljenosti.
S svojo ljubeznijo podpiraj
zaprte, njihove družine in
prijatelje, zaposlene v zaporih
in vse, ki zanje skrbijo.
Ozdravljaj vse, ki so jih ranila
dejanja drugih, še posebej žrtve
kaznivih dejanj. Pomagaj nam,
da si bomo odpuščali, ravnali
pravično, ljubili usmiljenje in v
ponižnosti hodili skupaj s
Kristusom v Njegovi moči in z
njegovim Duhom,
danes in vsak dan.
Amen.
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