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Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka

Evangelij
Lk 13,22-30

Vstopite skozi ozka vrata
Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil. Tedaj
mu je nekdo rekel: »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. Ko bo hišni gospodar vstal
in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti:
›Gospod, odpri nam!‹ Pa vam bo odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹ Tedaj mu
boste začeli govoriti: ›S teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil,‹ toda
rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate
krivico!‹ Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka
in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli pa
bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem
kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«

VSTOPIMO SKOZI OZKA VRATA
Današnji evangelij nas vabi k razmišljanju o zveličanju. Jezus se je vzpenjal iz
Galileje proti mestu Jeruzalem in med potjo se mu je nekdo, kot pripoveduje
evangelist Luka, približal in ga vprašal: 'Gospod, je malo teh, ki se bodo
zveličali?' Jezus ni odgovoril naravnost na vprašanje, saj ni pomembno koliko
se jih bo zveličalo, ampak je pomembno, katera pot vodi v zveličanje. Jezus je
zato na vprašanje odgovoril z besedami: 'Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka
vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.' Kaj je
Jezus hotel reči? Katera so vrata, skozi katera moramo vstopiti? In še, zakaj
Jezus govori o 'ozkih vratih'?
Podoba vrat se v evangeliju večkrat pojavi in nam prikliče vrata hiše, domače
ognjišče, kjer najdemo varnost, ljubezen, toplino. Jezus nam pravi, da so tudi
vrata, skozi katera se vstopi v Božjo družino, v toplino Božje hiše, v občestvo z
Njim. Ta vrata je Jezus sam. On je vrata. On je prehod za zveličanje. On nas vodi
k Očetu. In vrata – Jezus – niso nikoli zaprta! Brez razlike, brez izključevanja,
brez privilegijev so vedno in za vse odprta. Saj, kot veste, Jezus nikogar ne
izključuje. Kdo med vami bi mi morda rekel: 'Jaz sem zagotovo izključen, saj
sem velik grešnik. Storil sem toliko grdega v življenju'. Ne, nisi izključen! Ravno
zaradi tega si njegov ljubljenec, saj Jezus daje prednost grešniku, vedno, da bi
mu odpustil, ga ljubil. Jezus te čaka, da te objame, da ti odpusti. Ne boj se! Čaka
te. Premakni se, pogumno vstopi skozi njegova vrata. Vsi smo povabljeni, da
vstopimo skozi ta vrata, da vstopimo skozi vrata vere, da vstopimo v njegovo
življenje in da omogočimo, da vstopi v naše življenje, ga preoblikuje, prenovi ter
podari polno in dolgotrajno veselje.
Dandanes gremo mimo številnih vrat, ki nas vabijo vstopiti ter nam obljubljajo
srečo, za katero ugotovimo, da je kratkotrajna, se sama izčrpa in nima
prihodnosti. Ne bojmo se prestopiti vrat vere v Jezusa, mu pustiti vedno bolj
vstopiti v naše življenje, da bomo izšli iz naših sebičnosti, zaprtosti, iz naše
neobčutljivosti do drugih in bo Jezus razsvetlil naše življenje.
Po: E. Mozetič

VEROUK 2022/23
VEROUK SE ZAČNE V PONEDELJEK, 12. 9. 2022, PO SPODNJEM
URNIKU, ZA KATEREGA UPAM, DA BO PRAV SKORAJ VSEM. KO SE
STVARI UTEČEJO, BOMO VIDELI, KAJ SE LAHKO SPREMENI.
PRVA UČNA URA JE TUDI SREČANJE STARŠEV S KATEHETOM.
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Povprečno: prispevek:
1. triletje (12€+2€+15€) zaokroženo 30 EUR
2. triletje (9,50€+7,50€+2€+15€) zaokroženo 35 EUR
3. triletje (9,50€+7,50€+2€+15€) zaokroženo 35 EUR
(Prispevek na otroka je 15 €, za drugega 12€, za tretjega in naprej ni
prispevka. Če ga kdo ne zmore, naj diskretno omeni.)
Učbenike lahko menjate kot vedno: staro za staro; staro za novo (učbenik
po polovični ceni)
VSPIS V 1. RAZRED VEROUK:
PONEDELJEK, 5. 9. 2022: 16.00 – 17.00

Družinska sv. maša ob začetku veroučnega leta je na Slomškovo nedeljo,
25. 9. 2022, ob 9. uri. Vabljeni družine veroučencev, stari starši, botri,
botre … in celotno župnijsko občestvo.

MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA

21. NEDELJA MED
LETOM
21. avgust 2022

Iz 66,18-21; Ps 117;
Heb 12,5-7.11; Lk 13,22-30

Ponedeljek, 22. 8.
Devica Marija Kraljica

Torek, 23. 8.
Roza iz Lime

Sreda, 24. 8.
Jernej (Natanael), apostol

Četrtek, 25. 8.
Ludvik IX., francoski kralj

Petek, 26. 8.
Ivana Bichier

Sobota, 27. 8.
Monika

22. NEDELJA MED
LETOM
28. avgust 2022

Sir 3,17-18.20.28-29; Ps 68;
Heb 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Jožeta Potočnika (Kralovega), starše
Potočnik in Urško Povše
za + starše Malgaj in Milko
za + starše Potočnik in brata Milana
v zahvalo za uspešno okrevanje po operaciji
v zahvalo
Marija Reka:
10.30 za + Marijo in Miha Cestnik ter vse +
Vrbanove
19.00 za + Ivana Klančnika
19.00 za + Matijo Matičiča – obl. ter v
zahvalo ob 36. obl. zakona
07.00 po namenu
18.30 molitev za nove duhovniške poklice
19.00 za + Valentina Cestnika – 30. dan
za + Jožico Žnidaršič – 30. dan
19.00 za + Marjana Ribiča
za + Ano – obl. in Franca Huš, Marijo in
Stankota Ropotar ter vse + sorodnike
za + Ivana Jermana – 8. dan
19.00 za + Antona Lešnika – obl.
za + Antona Muleja – 8. dan

07.00 za žive in + župljane obeh župnij
09.00 za + Damjana – obl. in Rajkota Velerja
za + Martina – obl. in Heliko Šalamon
za + Hermino Škorjanc – 30. dan
Marija Reka:
10.30 za + Vinkota, Angelo in Cvetkota Šuster
za + Franca Hribernika – 30. dan

