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OZKA VRATA
21. NEDELJA MED LETOM - C
(Iz 66,18-21; Psalm 117; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30)
»Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli«
(Lk 13,23-24).
Jezus v evangeliju govori o ozkih vratih. Ko ga
je nekdo vprašal, ali se bo zveličalo malo ljudi,
pravzaprav ni dobil želenega odgovora. Jezus
ni hotel streči človeški radovednosti, pač pa
je svoje spremljevalce resno opozoril, naj se
res potrudijo, da bodo dosegli ta vzvišeni cilj:
Prizadevajte si, da pridete na nebeško gostijo,
kajti vrata so ozka. S tem ni rekel, da bo zveličanih malo, temveč je poudaril, da se je za to
treba vztrajno truditi in marsikaj žrtvovati. Bog res vsakogar kliče in vabi,
vendar je nujno tudi človekovo sodelovanje. Prav to naše osebno prizadevanje, prav ta naš trud, prav to sodelovanje je pogoj zveličanja; to določa število
tistih, ki bodo z Abrahamom sedli za mizo v Božjem kraljestvu. Prepričan
sem, da se izplača. Potrudimo se!

MOJI TALENTI

22. NEDELJA MED LETOM - C
(Sir 3,17-18.20.28-29; Psalm 68,47.10-11; Heb 12,18-19.22-24; Lk
14,1.7-14)
Tako prvo berilo kakor evangelij 22.
nedelje narekujeta razmislek o poviševanju in poniževanju, o prevzetnosti
in ponižnosti, o prvih in zadnjih me

stih. Najprej je treba poudariti, da Bog in svet nikakor nimata istih meril za
to, kdo je prvi in kdo zadnji. Merila tega sveta, ki odločajo o prvih mestih,
so uspešnost, podjetnost, izobrazba, bogastvo, sposobnost narediti kariero
ipd. Kdor v tem prednjači, se prej ali slej povzpne na visoko mesto na družbeni lestvici. Bog pa nas ne presoja in ocenjuje po mestu, ki ga zavzemamo
v svetu, v svetni hierarhični lestvici, ampak po tem, kaj napravimo s tistim,
kar smo prejeli, z darovi, ki nam jih je dal; po tem, kaj napravimo iz sebe in
kakšni smo v odnosu do drugih. Dokaz za to so svetniki, ki izhajajo tako iz
vrst kraljev kakor kmetov, papežev in skromnih redovnic, odličnih plemkinj
in preprostih gospodinj.
V Božjih očeh so na prvih mestih tisti, ki so s svojimi talenti pridobili nove.
Na zadnjem mestu pa so tisti, ki so prejeli en talent in so ga zakopali.
Kaj je torej tisto, kar nam na gostiji v večnosti prinaša prva mesta? Ponižnost.
Ponižnost ni v tem, da tajimo svoje sposobnosti in darove in da imamo sebe
za slabše, kot smo v resnici, to bi bila zakomkleksanost. Prava ponižnost je v
tem, da pogumno priznamo svoje slabosti in se po drugi strani ne ponašamo
s tem, kar imamo dobrega. Ponižnost je torej realnost, resničnost, kakor jo
vidi Bog. Gospod, nauči nas prave ponižnosti. (iz pridig g. Janeza Zupeta)
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SAKRALNI KONCERT: V nedeljo,
25. 9., ob 20h v župnijski cerkvi sv.
Štefana v Postojni. Nastopajo Matej
Lenarčič, bariton, Tina Kadunc Tiana, sopran, Snježana Pleše Žagar,
klavir. Vabljeni!

vzgoja v digitalnem času«. Vzgoja je pomembno poslanstvo staršev,
učiteljev in vseh vrst vzgojiteljev.
Vzgoja pomeni spremljanje razvoja
osebnosti. Želimo si, da bi se otroci
in mladostniki razvijali v zrele osebnosti. Da bi bila vzgoja čim bolj kaSVETI KRST V nedeljo, 25.8., bo v kovostna in da bi vsi vzgojitelji bili
Postojni prejel sveti krst Domen Pre- na pravi način ob svojih varovancih,
Teden vzgoje posvečamo molitvi. Ta
mru, Bukovje 10.
teden, ko se pričenja novo šolsko in
TEDEN VZGOJE: SVETOST IN katehetsko leto, bomo prosili BožjeVZGOJA V DIGITALNEM ČASU
ga blagoslova na vse vzgojno delo.
Vabimo, da se ob začetku šolskega
in katehetskega leta med 1. in 8.
septembrom 2019 pridružite Tednu vzgoje
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom (SKU)
pripravlja drugi Teden vzgoje, ki je
letos posvečen tematiki »Svetost in

BLAGOSLOV VEROUČENCEV
IN ŠOLSKIH TORB bo v nedeljo, 1.
9., ob 10. uri v Gorenjah. K maši prinesite svoje šolske torbe, da jih bomo
blagoslovili.
SPOVED VEROUČENCEV bo v
župnijski cerkvi v Studenem, v sredo, 5. 9., ob 16h – 6. r., 7. r., in 8. r.
in v četrtek, 6. 9., ob 17h – 4. r. in

5.r. Kdor ne more k spovedi ob določeni uri, naj si izbere najugodnejši termin. Prav je, da po počitnicah
opravimo sveto spoved in se pokesamo svojih grehov in opustitev. Tako
bomo z novim zagonom začeli veroučno in šolsko leto.
KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM Na mizici za tiskovine je
pripravljeno katehetsko pismo za veroučence in starše. Prav tako smo ga
objavili tudi na naši župnijski spletni
strani. Starše veroučencev prosimo,
da ga preberete in se vam že v naprej
zahvaljujemo.
ROMANJE K SVETEMU HIERONIMU bo na prvo nedeljo v septembru, 1. 9.. Ob 12h bo romarska maša
s sodelovanje župnije Postojna.
PASTORLANI TEČAJ 2019/20 V
torek, 3. 9. bo od 9.30 do 13h v pastoralnem domu Morska zvezda v
Strunjanu. Vsebina tečaja je zakrament svete birme: osebna odločitve
za prejem tega zakramenta. Predavatelja bosta duhovnik Matevž Mehle
in Aleš Čerin. Na tečaj ste vabljeni
tudi kateheti in katehistinje.
PEVSKI VIKEND ZA OTROŠKI
PEVSKI ZBOR IN VEROUČENCE V PLANINI PRI RAKEKU bo,
potekal od petka, 6. 9., od 17.30 do
nedelje, 8. 9., do 17h. Vabljeni tudi
novi člani in prvošolčki. Če kdo od
staršev želi sodelovati na celotnem
vikendu je dobrodošel. Cena za vikend je 40€/na osebo (2x cel penzion). Priporočamo se za sponzorje
vikenda, za znižanje stroškov za družine z več otroki. Svoj dar lahko oddate Mateji Magajna ali župniku. V

nedeljo, 8.9. bomo dopoldne skupaj
s starši poromali k Mariji na Planinsko goro. Pri maši ob 11.30 bomo s
petjem sodelovali pri maši. Vsi ste
vabljeni na zaključni muzikal, ki se
ga bodo otroci naučili na pevskem
vikendu in bo zapet in zaigran v nedeljo, 8. 9., ob 16. uri v dvorani doma
duhovnosti v Planini. Prijave na vikend zbira Mateja Magajne do 30. 8..
Več informacij je na prijavnici. Dobite jo na spletni strani župnije Studeno. Laho pa vam jo pošlje Mateja
Magajne, mamimagajna@gmail.com
NA PRVO SOBOTO 7.6., dopoldne
bo vikar obiskal bolnike in ostarele
po domovih.
ZA SRCE AFRIKE V drugi polovici avgusta se začenja 14. dobrodelna akcija Slovenske Karitas s katero
pomagamo najrevnejšim otrokom
v Afriki. Več o akciji na plakatu in
zgibankah v cerkvi. Svoj dar lahko
nakažete na TRR: SI56 0214 0001
5556 761, sklic: 2127, namen: Za srce
Afrike.
TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON
- ČETRTI TERMIN bo potekal v
dveh zaporednih vikendih od petka,
13. 9. do sobote, 14. 9. in od petka,
20. 9. do nedelje, 23. 9., z začetkom
ob 16. uri. Prijavite se pri župniku v
Postojni ali z elektronsko prijavnico,
ki jo najdete na spletni strani župnije
(župnijska obvestila/priprava na zakon).
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE Pred nedeljo,
1. 9., skrbita za cerkev Neva Jakočič
in Štefka Milavec. Pred nedeljo, 8.9.
skrbita za cerkev Franka Milavec in
Jožica Penko.

MAŠNI NAMENI
25.
avg.

21. NEDELJA MED
LETOM

Ludvik IX. Francoski, kralj

10h

J

Belsko, +++ starši in brati Grželj, Bukovje 17

26.
avg.

Ponedeljek
Ivana Bichier, red. ust.

27.
avg.

Torek
Monika, mati sv. Avguština

28.
avg.

Sreda
Avguštin, škof in cerk. učit.

19h

B

Gorenje + Alojz in ++ starši Požar, Gorenje 11

29.
avg.

Četrtek
Mučeništvo Janeza Krstnika

10h

J

Strmca + Alojz Hostnik, ob 50 obletnici rojstva

30.
avg.

Petek
Feliks (Srečko), mučenec

31.
avg.

Sobota
Rajmund Nonat, redovnik,
kardinal

19h

J

Studeno ++ starši in brat Ivan Podboj

1.
sep.

22. NEDELJA MED
LETOM
Egidij (Tilen), opat

10h

B

Gorenje za vse žive in rajne, Gorenje 15

2.
sep.

Ponedeljek
Marjeta, devica, mučenka

3.
sep.

Torek
Gregor Veoliki, papež, cerk. učit.

4.
sep.

Sreda
Rozalija Sicilska, devica

18h

B

Studeno, po namenu

5.
sep.

Četrtek
Mati Terezija, redovna ustan.

18h

J

Belsko + David Požar, Belsko 28a

6.
sep.

Petek
Zaharija, prerok

7.
sep.

Sobota
Marko Križevčan, mučenec

8.
sep.

23. NEDELJA MED LETOM
Marijino rojstvo - mali šmaren

10h

J
P

Velika Planina + Adolt Širca, Studeno 20 i
+++ Anton, Marjan, Miro Milavec, Studeno 12

DESETINA
Prišel je birič,
ki pravimo mu fič – firič,
da delo ima fino,
da pobral bo desetino.
Ljudje so med seboj
modrovali,
da nekaj pa bodo darovali,
saj že sveto pismo govori:

»CERKVI daj kar pripada ji.«
Ampak danes je prav
poseben dan,
vitezi in grajske dame
prihajajo na plan,
da bi Marijo počastili,
svoje želje in skrbi ji izročili,
za vse dobro se zahvalili.
Kaj pa desetina?
Predjama se v srednji vek

vrača, da vam gospod
župnik po stari
navadi desetino plača.
Podeželsko društvo Kašča
Vida Lampe
Predjama , 15. 8. 2019
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