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21. NEDELJA MED LETOM
Ozka vrata
Vrata so ena od najbolj vsakdanjih
stvari s katerimi imamo opraviti neštetokrat na dan. Poleg svoje osnovne naloge, da ločujejo dva prostora,
imajo še bogato simbolično vsebino
in svojevrstno govorico glede na to,
ali so zaklenjena, zaprta, priprta ali
odprta na stežaj. Ljudje med drugim izražamo svoja razpoloženja
in čustva tudi s tem, kako ravnamo z vrati: kako nanje potrkamo,
ali z njimi loputamo, jih komu pred
nosom zapremo, mu celo s prstom
pokažemo vrata in ga prednje postavimo. Vrata simbolizirajo kraj
prehoda med dvema stanjema, med
dvema svetovoma. Obenem tudi vabijo človeka, da vstopi in preide iz
posvetnega območja v svet prostor.
Tudi Jezus se je rad posluževal bogate
simbolike vrat, zlasti kadar je govoril
o vstopu v Božje kraljestvo. Ozka so
vrata, ki peljejo v življenje, široka pa
tista, ki vodijo v smrt. Morda se nam
pojavi vprašanje, zakaj mora biti vse,
kar je povezano z vero, težko, naporno, grenko, strmo in ozko? Lahko
smo prepričani, da si Bog ni »izmislil« ozkih vrat, ampak so se vrata
»zožila« po človekovi krivdi. Vzroki so človekova sebičnost, napuh,
upor, samoljubje – greh, po katerem
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Številka: 547
je samovoljno izstopil iz območja
Božje bližine in Bogu zaprl vrata.
Bog pa nad človekom ni obupal, saj
mu je poslal svojega Sina, ki vrata
življenja ponovno odpira. »Jaz sem
vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil« (Jn 10,9), nas vabi Jezus, ki je
že stopil skozi ozka vrata – vrata
križa in trpljenja ter je šel k Očetu. Preko njega se lahko tudi mi
vedno znova vračamo v Očetovo
hišo, v območje Očetove ljubezni.
22. NEDELJA MED LETOM
Veličina ponižnosti
Vse od babilonskega stolpa naprej
se vleče temna zgodovina človeškega napuha. Svoje strupene sadove
rodi tako na osebnem kot na družbenem področju. Biti prvi, veljati več
kot drugi, doseči to in ono čast in
vplivno mesto, se uveljaviti … Tudi
na ravni mednarodnih odnosov
imamo zrcalno sliko, ki ji pravimo
nacionalizem oz. kolektivni napuh.
Ne preseneča, da je Jezus nastavil sekiro svoje besede ravno na to glavno korenino zla. Videl je, kako so si
tedanji judovski veljaki izbirali prve
sedeže. Celo njegovi učenci so tuhtali, kdo neki bo v njegovem kraljestvu
prvi, kdo bo sedel na njegovi desnici in levici. Zato je hotel z besedo in

zgledom postaviti ponižnost v središče svojega nauka tudi s svarilom:
»Kdor se povišuje, bo ponižan« (Lk
14,11). Ponižnost je značilna krščanska krepost. Pogani je niso poznali.
Etika antičnega sveta je temeljila na
samozavesti in čutu lastne vrednosti. Zato tudi mnogi današnji ljudje v
ponižnosti le stežka vidijo vrednoto.
Za vero pa je ponižnost nekaj temeljnega. Jedro verovanja je ravno
priznanje, da nisem sam na vrhu,
največji, od vseh in vsega neodvisen,
avtonomen, nekdo, ki si sam postavlja meje in zakone. To ni samoponižanje, ampak le priznanje resnice,
ki nas osvobaja samoprevare in bahavega poveličevanja samega sebe.
Ponižnost je resnicoljubnost in je
priznanje resnice o sebi in o Bogu.
Ponižnost ima tudi blagodejen
vpliv na naše odnose. Koliko manj
bi bilo trpljenja v družinah in koliko zakoncev bi ostalo skupaj, če bi
oba stopila s svojega prestola, našla
besedo opravičila in si podala roko
sprave. Ponižnost namreč raztaplja
nastajajoče kepice zamer in jeze, je
sila, ki podira zidove molka. V ponižnosti se skriva neizmerna veličina.
Zato so vsi veliki ljudje ponižni in
samo ponižni ljudje so zares veliki.
SVETI JERNEJ V sredo, 24. 8. bomo
praznovali praznik apostola Jerneja.
Sv. Jerneja slovesno praznujemo v
Belskem in v Zagonu, kjer so še lepo
vidne ruševine cerkve sv. Jerneja. V
Belskem bo sveta maša v nedeljo, 28.
8., ob 10. uri. Pri ruševinah v Zagonu
pa v nedeljo, 28. 8., ob 16. uri. Vsem,
ki boste sodelovali v pripravi svete
maše se iskreno zahvaljujemo. V primeru dežja bosta obe maši v cerkvi,

tako v Belskem, kot tudi v Zagonu.
Priporočimo se sv. Jerneju, da bomo
tudi mi brez zvijač v srcu, iskreno
in pogumno oznanjali vero in širili
Božje kraljestvo med nami. Sveti Jernej prosi za nas!
DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA so nova oblika evangelizacije, ki navdušeno in zavzeto predstavijo Jezusa, gradijo ljubezen in
obogatijo življenje v različnih oblikah molitve in pogovora z Bogom.
Učimo se moliti, da bi se naučili živeti. Vabimo te na izkušnjo, ki ti bo
obogatila življenje, ozdravila in te
rešila notranjih ran in bolečih spominov, osvežila tvojo vero in poglobila molitev. Delavnice molitve in
življenja so lepa priložnost, da znova
odkriješ zavzetost za Boga in veselje
do življenja. Primerne so za vse kristjane, ki želijo izboljšati pogovor z
Bogom in želijo z molitvijo pomagati
skupnosti. Vsi potrebujemo dobrih
molivcev. Dobri molivci so vir moči
in blagoslova za vse duhovne in župnijske projekte. Izkoristi priložnost
in postani mojster molitve.
Srečevali se bomo ob torkih po
maši. Uvodno srečanje bo v torek,
30. 8., ob 19.45 v župnijski dvorani v Postojni. Več o DMŽ si lahko
prebereš na https://dmz.si. Vabiva te
župnik in gospa Irena Sedmak.
MLADINSKA SREČANJA Mladi,
povabljeni na mladinska srečanja,
ki bodo ob petkih zvečer. Prvo bo že
v petek, 2. septembra ob 20.00. Povedali si bomo, kako smo preživeli
poletje, spregovorili bomo o letošnji
Stični mladih in škofijskem molitvenem dnevu za duhovne poklice na

Sveti Gori. Naj nam bo v spodbudo
molitev Stične mladih:
Jezus, moj Gospod.
Ko me objame noč strahov in dvoma,
pridi. Naj zrem v tvoj obraz, naj me
valovje ne zagrne. Stopi sredi mojih
ran in stiske in me povabi: Pridi. In ti
bom sledil. Amen.

osebno srečate z župnikom. Ob vpisu starši poravnate stroške za delovne (11€) in liturgične zvezke (4€) in
letni prispevek za stroške verouka
(25€). Skupaj 40€.

VABILO K MOLITVI ZA MIR
Skupaj povzdignimo glas: Nikoli več
vojne, nikoli več trpljenja! Ne preneŽUPNIJSKO ROMANJE NA NA- hajmo moliti, še več, še bolj goreče
NOS Tako kot vsako leto, ima župni- prosimo Boga. Pridi Gospod, Knez
ja Postojna sveto mašo na Nanosu miru, napravi nas za orodje in odsev
prvo nedeljo v septembru. To je letos tvojega miru! (Papež Frančišek)
4. 9., ob 12. uri. Vabljeni.
IN MEMORIAM Dne 9. 8. 2022 je
OPASILO V ČAST SV. MARJETI umrl duhovnik Ivan Janez Premrl,
IN ANGELSKA NEDELJA Ob tej rojen 14. 10. 1930 v Šmihelu pod Napriložnosti bo sveta maša v nedeljo, nosom, ki je zadnjih 10 let preživel v
4. 9., ob 10. uri v Gorenjah. Lepo va- domu Talita Kum. Svojo duhovniško
pot je začel kot župnik v Studenem,
bljeni!
od leta 1958 do 1962. Zahvaljujemo
NOVO VEROUČNO LETO bomo se mu za vse darovane maše po nazačeli s sveto mašo za veroučence v menu darovalcev naših župnij, kot
soboto, 3. 9. v Studenem, ob 19. uri tudi za vsa podeljena obhajila in
in s sveto mašo v nedeljo, 4. 9., ob 10. bolniška ter poslednja maziljenja v
uri v Postojni. Pri obeh mašah bomo domu Talita Kum. S svojo navzočnoblagoslovili učence in njihove šolske stjo v domu je predstavljal Kristusotorbe. Veroučence bomo blagoslovili vo bližino med oskrbovanci. Naj ga v
tudi na Nanosu, kjer bo sv. maša v večno kraljestvo sprejme On, ki mu
nedeljo, 4. 9., ob 12. uri.
je vse življenje služil kot zvesti sluZ rednim veroukom bomo začeli v žabnik. Pokopan je bil v petek, 12. 8.,
ponedeljek, 5. 9. po urniku, ki bo na Premu.
v prihodnjem tednu objavljen na Dne 9. 8. je umrl tudi duhovnik Ivan
spletni strani župnije Postojna v Maslo, rojen 29. 3. 1942 v Ilirski Bizavihku VEROUK.
strici, ki je bil župnijski upravitelj v
Studenem od leta 1972 do 1976. PoVPIS OTROK V PRVI RAZRED kopan je bil v četrtek, 11. 8., v Batubo v župnijski pisarni v četrtek, 1. 9. jah. Naj mu Gospod podeli večni mir
in v petek, 2. 9., od 14. do 16. ure. To in pokoj za vse duhovniško delo.
bo priložnost, da se starši in otroci
21.
avg.
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Pij X., papež

8h
10h
10h
19h

J
J
T
T

+ Ivana Črnigoj
za žive in rajne obeh župnij
Studeno +++ Milavec in Prelaz
+++ Ivanka, Alojz Lozar in Anica Rebec

22.
avg.

Ponedeljek
Devica Marija Kraljica

18h
19h

T
J

Zalog ++ Katarina Ipavec in Marko Gorup
v zahvalo AL Anon

23.
avg.

Torek
Roza, iz Lime, devica in mučenka

19h

J
T

+ Nado in +++ Vičič
+ dr. Primož Rode

24.
avg.

Sreda
Natanael, (Jernej), apostol

19h

J + Alojz Črnigoj
T ++ Marija in Martin, + Franc Bole
b + Jernej Srebotnjak

25.
avg.

Četrtek
Ludvik IX. Francoski kralj

19h

T
J

+ Stanislav Bajc
+++ Šantelj in Vidrih, Hrašče

26.
avg.

Petek
Ivana Bichier, redovni ust.

19h

J
T

+ Aleksander Sever in ++ starši Sever in Kirn
+ Leon Vidrih, Hrašče

27.
avg.

Sobota
Monika, Mati sv. Avgušitna

19h

J
T

+ Marija Lovko
+++ Andrej, Marija in Elizabeta Mejak

28.
avg.
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Avguštin, škof in cerk. učitelj

8h
10h
10h
16h
19h

29.
avg.

Ponedeljek
Mučeništvo Janeza Krstnika

19h

30.
avg.

Torek
Felik (Srečko), mučenec

18h
19h

31.
avg.

Sreda
Rajmun Nonat, redovnik, kard.

19h

T
T
J
T
J
J
T
T
J
J
T

+++ Loštrek
za žive in rajne obeh župnij
Belsko + Franc Česnik, Belsko 6b
Zagon - Sv. Jernej + Riharda Širca, Zagon 10a
+ Ana Kovačič
++ Stanko in Ivanka Kobal
+ Ivanka Brezic
Zalog ++ Martina in Gabrijel Fatur, + Tomaž Hrovat
+ Stane Vilhar
+ Adolf Stegel, 30. dan
Studeno + Mirko Jenček, Gorenje 2

1.
sep.

Četrtek
Egidij (Tilen), opat

19h

T
J

+ Darko Matičič
++ starši Dolenc

2.
avg.

Petek
Marjeta, devica in mučenka

19h

J
T

+ Ivan in +++ Vlah in Križman
+ Franc Mrak

3.
sep.

Sobota
Gregor Veliki, papež, cerk. u.

18h
19h

J
T

Studeno za božje varstvo in blagoslov v šolskem letu

8h
10h
10h
12h
19h

J
J
T
J
T

4.
sep.
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ANGLESKA NEDELJA
Rozalija Sicilska,
devica in spokornica

+ Marija Mejak
+ Tilka Kranjc

++ Marija in Bogomir Jenček in +++ Požar, Belsko 29

Gorenje + Marjan Muha, Studeno 103
Nanos ++ Jelka, Frančiška in Lovrenc Vadnjal
za žive in rajne obeh župnij
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