
PRIZADEVAJTE SI, DA VSTOPITE SKOZI OZKA VRATA
Življenje v sodobni, tehnično zelo dovršeni družbi, je zelo mamljivo, 

ker nam ponuja nam številne užitke. Človekove želje se namreč 
ustavljajo na stvareh, ki so na dosegu roke in navadno ne razmišljamo 
o posledicah. Potešen moram biti tukaj in sedaj, zakaj bi razmišljal o 
jutrišnjem dnevu. Zato ni nobeno presenečenje, če se v igralnicah 
zapravijo kompletna premoženja. Tako se dogaja vsakemu, ki je svoje 
življenje zreduciral na eno samo dimenzijo.

Jezus je hodil iz kraja v kraj 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!« Kaj je imel Jezus v smislih?

Ko se rodimo vstopimo v svet, ki nam ponuja ogromno stvari, ki naj bi dajale smisel 
našemu življenju. Zahodna kultura ima za seboj takšen razvoj, da si nihče ne zna niti 
predstavljati, kakšne neskončne možnosti ima pred seboj. Mnogi ne vedo česa naj se 
oklenejo? Kaj bo najbolj osmislilo teh nekaj kratkih let življenja na zemlji. Hitro namreč 
pridemo do izkušnje, da je vse, kar nam ta svet ponuja, minljivo in se na koncu spremeni 
v prah. Hkrati se zavedamo, da nič ne moremo odnesti s seboj v grob. Pregovorno 
pravimo, da se človekovo častihlepje konča nekaj minut po pogrebnem govoru. Česa se 
naj oklenemo, da bomo zanesljivo prišli skozi ozka vrata?

Ozka vrata predstavljajo vhod v kraljestvo, ki je zadnji cilj človekovih prizadevanj. Vsi 
delni cilji se morajo podrediti tej zadnji izbiri in posameznika podpirati, da bo smisel 
svojega življenja zanesljivo dosegel. Ta zadnji cilj so nebesa, je večno življenje, h kateremu 
sta naravnana naš duh in naša duša. Materialni svet predstavlja zelo široko pot, na kateri 
se mnogi izgubijo, ker med neštetimi ponudbami niso sposobni izbrati pravo, ki jim bo 
dobro osmislila vse, kar delajo in jih krepila na njihovi poti.  Zato se je treba obračati 
na tistega, ki je to pot zanesljivo prehodil in se je ponudil kot vodnik, ki je na razpolago 
vsakemu, ki ga prosi za pomoč. Mi tega vodnika poznamo, poznali so ga tudi naši dedki 
in babice, saj so nam kot otrokom in doraščajočim veliko govorili o njem doma in v 
različnih izobraževalnih ustanovah. Sedaj pa smo mi na vrsti, da to, kar smo prejeli 
predamo naprej generacijam, ki prihajajo za nami. Zato se trudimo za uravnoteženo 
življenje in s svojim zgledom pokažimo, kdo je Jezus Kristus, naš Učitelj in Odrešenik.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 21. nedelja med letom 25. avgust
yy Danes je 21. nedelja med letom. Godujeta: Ludvik IX. francoski kralj in Jožef Kalasanc, redovni ustanovitelj.
yy Danes imamo v Lomu zaobljubljeno mašo. K sveti Katarini se bomo šli priporočit, da nas zagovarja pri Bogu 
in nam izprosi prave modrost za novo šolsko in pastoralno leto ter za uspeh na vseh področjih našega življenja. 
Maša bo ob 9.00.
yy Zadnji teden v avgustu je pri nas oratorij. Začetek v ponedeljek ob 9.00 z vpisom otrok. Vse podrobnosti se 
boste starši pogovorili z animatorji. Oratorij zaključimo vsak dan ob 16.00. Kot sami dobro veste imajo otroci 
radi sladke stvari, kot so piškoti, potice in sadje, zato se vsak dan priporočamo za slastne dobrote.
yy Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Prvi teden imajo otroci in njihovi starši veliko opravkov v šoli, zato bomo 
z veroukom začeli drugi teden v septembru. Začasni urnik verouka bo na oglasni deski že prvi teden v septembru.
yy V četrtek, 5. septembra bo seja ŽPS. Člani ŽPS si že sedaj rezervirajte čas za to srečanje, ki bo ob 20.00 v sejni sobi.
yy Z novim pastoralnim letom bomo v obeh župnijah nekoliko zreducirali maše med tednom. Dogaja se namreč, 
da so pri kakšni maši le duhovnik in morda le dva ali trije verniki, zato nam škofje predlagajo, da v združenih žu-
pnijah maše nekoliko zreduciramo. Tako bodo na Trsteniku med tednom redno maše v ponedeljek, torek in sre-
do, v Goričah pa v četrtek in petek. V soboto bo vedno nedeljska maša v obeh župnijah. Ko so med tednom maše 
bosta lahko tudi dva namena in bosta maševala dva duhovnika. O tem se bomo več pogovorili na sejni ŽPS.
yy V nedeljo, 1. septembra je angelska nedelja in zaključek pašne sezone. Vsako leto je ta dan sveta maša na Mali 
Polani. Sveta maša bo ob 11.00. Vabljeni.
yy Družina je prva šola človeških vrednot, kjer se učimo, kako pravilno uporabljati svobodo. So nagnjenja, ki so 
dozorevala v otroštvu, ki prevzamejo globine osebe in ostanejo za vse življenje kot čustvo naklonjenosti do 
neke vrednote ali kot spontano zavračanje določenih drž. Številni vse življenje ravnajo na enak način zato, ker 
menijo, da je veljaven tisti način, ki so ga prevzeli v otroštvu: »Tako so me naučili«; »To je tisto, kar so mi vbili v 
glavo«. V okviru družine se človek lahko tudi nauči, kako kritično razlikovati sporočila raznih družbenih občil. 
Na žalost nekateri televizijski programi ali nekatere oblike reklame vplivajo negativno in slabijo vrednote, ki 
jih je kdo sprejel v družini. (274)
yy V mesecu septembru je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

900 Lom

21. nedelja med letom
za + Mici Pušavec, dar nečaka Janeza
za župljane
po namenu romarjev

25. avgust

Ponedeljek
1900

Ivana Bichier, red. ustan.; Terezija od Jezusa, red. ustan.
za + Mirkota Lombarja

26.  avgust

Torek
1900 

Monika, mati svetega Avguština; Cezarij, škof
za + Martina Smolko (obl.)

27.  avgust

Sreda
1900

Avguštin, škof in c. uč.; Pelagij Istrski, mučenec
v zahvalo za zdravje

28.  avgust

Četrtek
1900

Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka
za + Zalko Zupan, dar brata Lojzeta

29.  avgust

Petek
1900 

Feliks (Srečko), mučenec; Alfred Ildefonz Schuster, škof
za + Marijo Štern, dar Simčevih z Zgornjega Brnika

30.  avgust

Sobota
2000

Rajmund Nonat, kardinal; Nikodem, Jezusov učenec
za ++ starše, brata Mirkota in Ivana Lombarja

31.  avgust

Nedelja
730 Tenetiše
830

1100 M. Polana

22. nedelja med letom, angelska nedelja
za + Ano (obl.), Aleša in Francija Grašiča
1. za + Petra (obl.) in Katarino Eljon
2. za + Rozalijo Kern (obl.)
v zahvalo ob zaključku pašne sezone

1. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Naglič Minka
Tenetiše –  Hribar Minka

31.  avgust


