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21. avgust 2022 – 34 

21. nedelja med letom 

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.« 
 
Za  božjo slavo: Zadnji teden počitnic bo tudi 
v naši župniji Oratorij. Letos je posvečen 
življenju in delu sv. Ignacija Lojolskega. Mineva 
namreč 500 let od njegovega spreobrnjenja, 
obhajamo pa tudi Ignacijevo leto.  

Ignacij iz španskega mesta Loyola je mladenič 
željan vojaške kariere in slave. Po poškodbi je 
primoran ostati v postelji, dokler se njegove 
rane ne zacelijo. Da bi si krajšal čas, se odloči 
prebrati nekaj knjig o svetnikih in o Jezusu, ker so mu edine na razpolago. Vedno 
bolj odkriva, da se želi truditi za Božjo in ne več za svojo slavo. Po spreobrnjenju 
ga pot vodi na romanje, po katerem dobi novo zagnanost, zato se odloči oznanjati 
Božjo voljo ostalim ljudem. Zaradi pomanjkanja znanja doživi nemalo kritik in se 
odpravi študirat teologijo. Po posvetitvi v duhovnika ima Bog zanj prav poseben 
načrt…  

Otroci bodo na Oratoriju o sv. Ignaciju zvedeli še veliko več.  

Želimo obilo Božjega blagoslova! 

Člani kulturno-umetniške skupine z Jožefovega hriba skozi leto, poleg 

drugih kulturnih dejavnosti, pripravljamo tudi vsakoletno uprizoritev 

misterija. Letos še zadnjič, petič uprizarjamo več kot 300 let staro delo »Veliki 

oder sveta« avtorja Pedra Calderona de la Barce, španskega Danteja. Vabimo 

vas, da izkoristite priložnost ogleda tega izjemnega in sporočilnega dela, 

uprizoritev bo v nedeljo, 28. avgusta ob 20. uri, v atriju Doma sv. Jožef. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. avgust 

21. nedelja med letom 

Pij X., papež 

   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Jože Plavčak 
1800   † Neža Šuster (gr. 21) 
1100   Tremerje: † Franc Goter 

PONEDELJEK, 22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

   800  † Jožefa Zimšek (30. dan) 
  800   † Neža Šuster (gr. 22) 
1800   † Helena Tomšič 

TOREK, 23. avgust 
Roza iz Lime, devica, red. 

   800  †† sorodniki 
   800  †  Neža Šuster (gr. 23) 
1800  † Alojz Krumpačnik 

SREDA, 24. avgust 
Jernej, apostol 

   800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
   800  †  Neža Šuster (gr. 24) 
1800   † teta Marjana 

ČETRTEK, 25. avgust 
Ludvik IX., kralj  

   800  † Josip Marodi 
   800  † Neža Šuster (gr. 25) 
1800  † Ludvik Kamplet 

PETEK, 26. avgust 
Ivana, red. ustanoviteljica 

   800  †† starši Oset in Kračun ter sorodniki 
   800  † Neža Šuster (gr. 26) 
1800  † Marija Bizjak 

SOBOTA, 27. avgust 
Monika, mati sv. Avguština 

   800  Po namenu v čast sv. Moniki 
   800  †  Neža Šuster (gr. 27) 
1800   †† Jožica in Ernest Rahle ter Jani Aler 

NEDELJA, 28. avgust 

22. nedelja med letom 

Avguštin, škof,  
cerkveni učitelj 

   800  † Neža Šuster (gr. 28) 
  930   † Rozalija Hajnšek 
1800   †† Gušti Kavčič, Luki Zeriadi  
               ter Kavčič in Kožar 
1100   Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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