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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,22-30) 
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.« 

Evangelij nas ponovno, kot že prejšnje nedelje, vabi, da premislimo o 
prihodnosti, ki nas čaka in na katero se moramo pripraviti med našim romanjem 
na zemlji. Zveličanje, ki ga Jezus izvršil s svojo smrtjo in vstajenjem, je za vse. On 
je edini Odrešenik in nas vse vabi na gostijo nesmrtnega življenja. Toda pod 
enim in za vse enakim pogojem, da si prizadevamo hoditi za njim in ga 
posnemati tako, da vzamemo nase, kakor je to On storil, svoj križ in posvetimo 
svoje življenje v službi bratom in sestram. To je edini in za vse enak pogoj za 
vstop v nebeško življenje. Poslednji dan, nas Jezus v evangeliju ponovno 
spominja, ne bomo sojeni na osnovi domnevnih privilegijev, temveč po naših 
delih. Tisti, ki 'ravnajo krivično' bodo zavrženi, sprejeti pa bodo vsi, ki so delali 
tudi za ceno žrtev dobro ter si prizadevali za pravičnost. Premalo bo razglašati 
se za 'Kristusove prijatelje' in hvaliti se z lažnimi zaslugami: »V pričo tebe smo 
jedli in pili in po naših trgih si učil« (Lk 13,26). Resnično prijateljstvo z Jezusom 
se izrazi v načinu življenja, torej z dobroto srca, ponižnostjo, krotkostjo in 
usmiljenjem, ljubeznijo do pravičnosti in resnice, z iskrenim in poštenim 
prizadevanjem za mir in spravo. To, lahko rečemo, je 'osebna izkaznica', s katero 
smo njegovi pristni 'prijatelji'; to je 'potni list', ki nam bo omogočil vstop v večno 
življenje. 

Misli Benedikta XVI. 

Imaš moč - V tem tednu bo v naši župniji Oratorij. Vse 
udeležence in animatorje  oratorija priporočamo v molitev. 

Čiščenje župnijske cerkve in župnijskih prostorov - Bog 
povrni vsem, ki ste v avgustu čistili in krasili naše cerkve. V 
mesecu septembru župnijsko cerkev čistijo Breg, Maistrova 
ulica, Lisce in Polule.  

Župnijsko romanje na Ptuj in Ptujsko goro, sobota, 7. september 2019, 
odhod avtobusa ob 7. uri. Cena romanja s kosilom je 20 €. Še so prosta mesta. 
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Ludvik IX., francoski kralj 

  800  †† Ignac Sladnjak ter starši in sorodniki 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Frančiška Tovornik (gr. 25) 
1800   †† Janko Štrukelj  
                ter Ocvirkovi in Kamšakovi 
1100   Tremerje: †† iz družine Brečko 

PONEDELJEK, 26. avgust 
Ivana, red. ustanoviteljica 

    800  † Frančiška Tovornik (gr. 26) 
1800  † Frančiška Vrečer 

TOREK, 27 avgust 
Monika, mati sv. Avguština 

    800  † Jožica in Ernest Rahle 
1800  † Brigita Kopinšek 

          † Frančiška Tovornik (gr. 27) 

SREDA, 28. avgust 
Avguštin, škof, cerkveni učitelj 

    800  † Frančiška Tovornik (gr. 28) 
1800  †† Gusti Kavčič, Luki Zeriali 
               ter vsi †† iz družine Kavčič in Kožar 

ČETRTEK, 29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

  800  † Frančiška Tovornik (gr. 29) 
1800  † Majda Kink 

PETEK,30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

    800  † Frančiška Tovornik (gr. 30) 
1800  †† Frančiška Majcen in rodbina 

SOBOTA, 31. avgust 
Rajmund Nonat, red., kardinal 

    800   †† starši Guzej, Škorjanc, Smole  
                in sorodniki 
1800  † Greta Završek 

NEDELJA, 1. september 

22. nedelja med letom              
– angelska nedelja 

Egidij (Tilen), opat 

  800  †† Franc Respet in Terezija Krajnc 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   v zahvalo za sv. krst 
1800   †† starši Pančič 
1100   Tremerje: † Jože Bezgovšek 
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