
Bogoslužje:  

 Za konec
SIN – »Gospa ali imate tudi kakšnega otroka?« »Da, sina.« »Gotovo vam je veliko veselje!« 
»Da, ne pije čezmerno, ne kadi, ne pohaja, zvečer gre zgodaj spat in zjutraj vstane lepo spočit.«
Koliko pa je star ta vaš čudoviti sin?« »Eno leto.«

MARIJINO 
VNEBOVZETJE,
15 . 8.,
Tarzicij, mučenec

BATUJE ob 8.00 od 7.40 možnost za spoved
po namenu, Batuje 23
VRTOVIN ob 9.30       procesija SRT
za †† Jožka in Stanka Lozarja, Vrtovin 98
ČRNIČE ob 19.30    od 19.10 možnost za spoved
za župnijo

torek, 16. 8.,
Rok,
spokornik

VRTOVIN ob 8.00    molitvena skupina po maši
za †† Marijo in Jožefa Mužina, Vrtovin 16a

sreda, 17. 8.,
Evzebij,
papež, mučenec

BATUJE ob 19.30
za † župnika Ivana Masla, 8. dan

četrtek 18. 8.,
Helena (Alenka),
cesarica

KAMNJE ob 19.30   
za vse †† sorodnike, p. n. Potoče 24

petek, 19. 8.,
Janez Eudes,
duhovnik

ČRNIČE ob 19.30      od 19.10 možnost za spoved
za † Pavlino in Marico Paljk, p. n. darovalca

sobota, 20. 8.,
Bernard, 
opat, cerkveni učitelj

SKRILJE ob 19.30 
za † Danila in †† starše Štor , Skrilje 76
v Šempetru: 
za † Mavricija Jerkiča, Selo 6b

ENAINDVAJSETA
NEDELJA 
MED LETOM,
21 . 8.,
Pij X.,
papež

SELO ob 8.00 
za župnijo
KAMNJE ob 9.30
za †† Valič, Kamnje 63
ČRNIČE ob 11.00
za † Ireno Ipavec in vse †† Črniče 9
v Šempetru: 
za vse †† Krkoč, Črniče
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Koliko pa je star ta vaš čudoviti sin?« »Eno leto.«

Ogenj, ki rešuje

Odlomki 
Božje besede
na naslednjo 
nedeljo:
1. berilo: 
Iz 66,18–21
2. berilo: 
Heb 12,5-7.11–13
evangelij: 
Lk 13,22–30

Pridružitev k ognju ljubezni, ki ga je Jezus prinesel na svet, 
zajame vse naše bivanje ter zahteva češčenje Boga in razpo-
ložljivost za služenje bližnjemu. Češčenje Boga in razpoložlji-
vost za služenje bližnjemu. Prva, častiti Boga, pomeni učiti se 
molitve češčenja, na katero običajno pozabljamo. Poglejte, 
zakaj vse vabim, da odkrijete lepoto adoracije (češčenja) in 
jo pogosto opravljate. In druga je razpoložljivost za služenje 
bližnjemu. Pri tem z občudovanjem mislim na številne sku-
pnosti in skupine mladih, ki se tudi med počitnicami posvečajo 
temu služenju v korist bolnim, revnim in osebam s posebnimi 
potrebami. Za življenje v duhu evangelija je potrebno pred 
vedno novimi potrebami, ki se pojavljajo na svetu, da so Kri-
stusovi učenci, ki znajo odgovoriti nanje z novimi pobudami 
dejavne ljubezni. Tako se z obojim, češčenjem Boga in s slu-
ženjem bližnjemu, evangelij resnično razodeva kot ogenj, ki 

rešuje, ki spreminja svet, začenši 
s spremembo v srcu vsakega.

S takšno vizijo lahko tudi ra-
zumemo drugo Jezusovo trditev, 
ki jo prinaša današnji evangelij 
in nas lahko na prvi pogled zme-
de: (»Mislite, da sem prišel, da bi 
prinesel mir na zemljo? Ne, vam 
rečem, ampak razdeljenost.«). On 
je prišel »z ognjem ločiti« … Loči-
ti kaj? Ločiti dobro od zla, pravič-
no od krivičnega. V tem smislu je 
prišel »razdeliti«, postaviti v »kri-
zo« – seveda na odrešilen način 
– življenje svojih učencev tako, 
da je razblinil plehke utvare tistih, 
ki mislijo, da lahko združujejo kr-

»Mislite, 
da sem 
prišel na 
zemljo pri-
našat mir? 
Ne, vam 
rečem, 
ampak raz-
deljenost. 
Odslej bo 
namreč 
v eni hiši 
pet raz-
deljenih: 
trije proti 
dvema in 
dva proti 
trem.«
(Lk 12,51–52)

dvajseta nedelja med letom
14. avgusta 2022
33/22



ščansko življenje s posvetnostjo,  
krščansko življenje s kompromisi 
vseh vrst, verskih praks in drž do bli-
žnjega. Združevati torej, kot neka-
teri mislijo, pravo vernost s praktici-
ranjem vraževernosti. Koliko, koliko 
tako imenovanih kristjanov gre do 
vedeževalca ali vedeževalke, da jim 
razbirajo iz roke. To je vraževernost, 
to ni od Boga.

Gre za to, da ne živimo dvolič-
no, ampak smo pripravljeni plačati 
ceno za dosledne odločitve. To držo 
bi moral vsakdo izmed nas iskati v 
svojem življenju, torej doslednost. 
In plačati ceno za to, da je skladen z 
evangelijem, evangeljsko dosleden. 
Kajti lepo se je imeti za kristjana, a 
potrebno je predvsem v konkretnih 
okoliščinah biti kristjan s pričeva-
njem evangelija, ki je v bistvu ljube-
zen do Boga in do bratov ter sester.

Sveta Marija naj nam pomaga, 
da si bomo pustili očistiti srce z 
ognjem, ki ga je prinesel Jezus, da 
ga bomo z odločnimi in pogumnimi 
odločitvami širili s svojim življe-
njem.

papež Frančišek, 18. 8. 2019

MARIJINO VNEBOVZETJE

MARIJINO VNE-
BOVZETJE
Vabljeni na šagro 
Marijinega vne-
bovzetja v Vrto-
vin dopoldne, kot 
običajno procesija 

SRT po vasi. Sveti maši bosta še 
jutranja in večerna v Batujah in 
Črničah. Pri vseh mašah bomo ob-
novili posvetitev slovenskega naro-
da Mariji.
V Logu bo spovedovanje od 6. do 
11. ure, svete maše pa ob 6.30 ter 
ob 8. in 10. uri.

V  NEDELJO
je šagra sv. Roka v Selu, vabljeni k 
sveti maši ob 8. uri. 

URNIK
veroučnih srečanj je le delno ob-
javljen na spletni strani, toliko, da 
lahko nekateri že prilagajate dru-
ge dejavnosti. Za vse skupine se 
še nismo uskladili. Za prvošolce bo 
tudi letos skupno srečanje s starši 
za vse tri župnije skupaj ob četrtkih 
vsak drugi teden.

HVALA
Vsem, ki ste kakor koli pomagali pri 
pogrebu pokojnega župnika Ivana 
Masla. Spominjajmo se ga v moli-
tvi. Sveta maša ob 8. dnevu bo v 
sredo zvečer v Batujah.

HVALA
za vaše darove za župnijo. V nedeljo 
ste za župnijo darovali v Kamnjah 
270, v Črničah 158 ter v Batujah 
150 evrov.

Iz pogovora z Ivanom 
Maslom, zadnjim batujskim 
župnikom

Po očetu Jo-
žefu sem Trno-
vec iz ilirskobi-
striške župnije, 
po materi Ivani 
Matko iz Zare-
čja onkraj Ve-
like reke. Ro-
dil sem se na 
cvetno nede-
ljo, 29. marca 
1942. 

 Naša družina je bila delavska. 
Oče je bil železničar in ne morem 
reči, da smo bili ne vem kako po-
vezani s Cerkvijo. Smo pa, kakor 
drugi ljudje, vedno spoštovali du-
hovnike. 

Po ljudski šoli sem odšel v  pa-
zinsko srednjo versko šolo, kjer 
sem leta 1962 maturiral in se vpi-
sal na ljubljansko bogoslovje. Po 
študiju in vojaščini sem bil 29. 
junija 1968 skupaj s Pavlom Či-
bejem, Silvestrom Lebanom, Re-
natom Podbersičem, Izidorjem 
Vončinom in Rudijem Štavarjem 
posvečen v Kopru.

Ko mlad duhovnik sem bil naj-
prej tri leta (1968–1971) kaplan v 
Cerknem in eno leto (1971–1972) 
v Piranu. V letih 1972–1976 sem 
bil župnijski upravitelj v Stude-
nem, v letih 1976–1992 pa sem 
župnikoval v Sežani ter s kaplani 
in diakoni kar sedem let upravljal 
Avber. V tem času sem bil –  še 
razmeroma mlad – poltretji man-
dat dekan tomajske dekanije. 
V Sežani sem zbolel in vojno za  

Slovenijo preživel najprej v sežanski 
bolnišnici, nato v ljubljanskem klinič-
nem centru. Zadnjih 26 (dejansko 30 
let, 1992–2022, op. P. P. B.) sem žu-
pnik v Batujah.

Moj duhovniški poklic se je rodil ob 
šmarnicah, ob trnovskih duhovnikih 
in sestrah notredamkah … Ob nedelj-
skem kaplanu Francu Kovaču, ki mi 
je posojal knjige, da sem jih podnevi 
in ponoči požiral. Čisto drugače kakor 
danes, ko, denimo, devetošolci sko-
rajda ne berejo več.

Zgledi kristjanov, duhovnikov in 
redovnic so mi utrjevali poklicno od-
ločitev, ki je v Pazinu dozorela za te-
ološko poglabljanje v Ljubljani in za 
delo v Gospodovem vinogradu. Ve-
dno sem bil – po Božji milosti – o 
pravem času na pravem mestu pri 
preizkušnjah in umirajočih. V zdravju 
in bolezni. Dano mi je bilo postaviti v 
Sežani kapelo v Domu upokojencev, 
prvo v Sloveniji, pomagati številnim 
na poti v Italijo, v Logu na Vipavskem 
uvesti adventne in postne spovedi, 
tudi skupno pripravo na krščevanje 
otrok, posvetiti veliko časa spreobr-
njencem in katehumenom, saj sem 
pomagal več kot 120 odrastlim najti 
in utrditi vero.

Kljub oviram, ki so – zaradi naspro-
tovanja skrbnikov prejšnjih oblasti – 
spremljale moje duhovniško delo zla-
sti v Studenem in Sežani, sem obstal 
in deloval, ker sem sprejemal Božjo 
voljo in se držal reda. Reda pri vsak-
danji molitvi, pri brevirju, pripravi na 
mašo in maševanju, pri pripravah in 
delitvi zakramentov. Če nisem vsaj pol 
ure pred dogodkom v cerkvi, ne mo-
rem biti miren in sproščen. Pri stvari. 
To želim vsem, ki hodijo po Njegovi 
poti, še zlasti novomašnikom.


