MAŠNI NAMENI
10h

J

Sv. Lovrenc ++ Frančiška in Lovrenc Milavec

Torek
Maksimilijan Kolbe, duhovnik in
mučenec

19h

J

Strmca + Alojz Hostnik

15.
avgust

Sreda
MARIJINO VNEBOVZETJE
veliki šmaren

10h

B

Predjama +++ Marija in starši Bajc

16.
avgust

Četrtek
Rok, romar, spokornik

17.
avgust

Petek
Evzebij, papež, mučenec

19h

J

Belsko + Boža Podboj, 30. dan

18.
avgust

Sobota
Helena, cesarica

19.
avgust

20. NEDELJA MED LETOM
Janez Eudes, duhovnik

20.
avgust

Ponedeljek
Bernard, opat, cerk. učitelj

21.
avgust

12.
avgust

19. NEDELJA MED LETOM Ivana

13.
avgust

Ponedeljek
Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca

14.
avgust

Šantalska, vdova, redovnica

Predjama poroka in krst Čuk Boštjan in
Lapajne Vesna

18h

10h

K

Studeno ++ Frančiška in Lovrenc Milavec, Studeno 12

Torek
Pij X., papež

19h

K

Belsko + Vinko Magajna

22.
avgust

Sreda
Devica Marija Kraljica

19h

B

Strmca ++ starša Zavnik

23.
avgust

Četrtek
Roza iz Lime, devica in redovnica

24.
avgust

Petek
Natanael (Jernej), apostol

19h

K

Belsko za duše v vicah

25.
avgust

Sobota
Ludvik IX. Francoski, kralj

19h

J

Studeno za duše v vicah

26.
avgust

21. NEDELJA MED LETOM Ivana

10h

B

Belsko za vse žive in rajne iz Gerželjeve
družine, Belsko 41

posvetitev cerkve v Postojni

Bichier, red. ustanoviteljica

ZNANSTVENA FANTASTIKA: Pride mož v knjižnico in vpraša knjižničarko: »Gospa, ali imate knjigo z naslovom »Mož je gospodar pri hiši?«
»Ja«, mu odgovori knjižničarka, »kar v tretje nadstropje pojdite, tam je
oddelek z znanstveno fantastiko«.
Izdala: Župnija Studeno, Vilharjeva 2, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, http://zupnija.studeno.com, zupnija.postojna@rkc.si

Oznanila

Župnije Studeno

Datum: 12. 8. 2018

Številka: 137

MARIJINO VNEBOVZETJE (15. 8.)
je praznik veselega pogleda na življenje, saj vsebuje upanja poln pogled poveličanega življenja. Spominja tudi, da je življenje podarjeno. Marija je prejela
zemeljsko in večno življenje v izjemni obliki kot dar. Marija je dojela, da je za
človeka najmodrejše sprejeti Boga v svoje življenje. Zato je postala najrodovitnejši človek na svetu. Ker je vse sprejela, je lahko tudi rodila, kajti sposobnost
rojevanja odgovarja sposobnosti sprejemanja. Marija vse sprejme in vse izroča
Svetemu Duhu. In to je vrhunec človekove dejavnosti. Posledica je neverjetna:
rodi Boga-človeka; a tudi vse drugo, kar pride iz nje, je Božje-človeško; vsako
misel, besedo in dejanje »spočne« v sodelovanju s Svetim Duhom. V tem nam
je Marija vsem za zgled.
Na sam praznik se bomo ponovno posvetili Mariji. Z Marijo, ki jo papež Frančišek imenuje »mater živega evangelija« (VE 287), prosimo, da bi Cerkev na
Slovenskem veselo in z novo gorečnostjo odgovorila klicu Svetega Duha po iskanju novih poti pričevanja. Tudi mi se prepustimo vodstvu Svetega Duha na
poti služenja in rodovitnosti v »marijanskem slogu«: oživimo vero v »revolucionarno moč nežnosti in ljubezni«, saj prav pri Mariji odkrivamo, da »ponižnost
in nežnost nista kreposti slabotnih, ampak močnih, ki jim ni treba slabo ravnati
z drugimi, da bi se počutili pomembne« (VE 288). Marija nas uči ohranjati
bistvene stvari v srcu in o njih molitveno premišljevati ter prepoznavati sledove
Božjega duha v pomembnih in domnevno nepomembnih dogodkih. Kot ona
smo sposobni pod navdihom Duha »hitro« (Lk 1,39) zapustiti svoje območje
ugodja in odhiteti na pomoč potrebnim. Naj posvetitev Mariji poživi našo vero
in pripravljenost za konkretna dejanja. Kakor Marija izrecimo »zgodi se mi po
tvoji besedi«, da bo Sveti Duh v nas lahko delal velike reči.
V sredo, 15. 8., na praznik Marijinega vnebovzetja bodo maše po nedeljskem
urniku ob 8., 10. in 19. uri. Pri vseh mašah bomo imeli ofer za potrebe župnije.
Naj Marija, božja mati, s svojo priprošnjo bogato povrne vsak vaš dar.
(Župnik)

IZROČITEV SLOVENSKEGA
NARODA MARIJI
(posvetilna molitev, ki jo molimo
na šmarni dan)

Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati; ti si ga pod srcem
nosila, ga rodila in si z njim pod
križem trpela.
Ti si tudi naša Mati; tvoja materinska
roka nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi
bile odprte za življenje in bi mladim
odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju
gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in
krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji
domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj
posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas
izroči Svojemu Sinu Jezusu, našemu
Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
BESEDA V SLOVO
Spoštovani!
Ob ponovnem odhodu v misijon in
ob ponovnem slovesu se vam vsem,
zlasti g. župniku iskreno zahvaljujem
za vso pomoč, vse molitve in sodelo-

vanje. Bog povrni! Obenem vas prosim za usmiljenje za vse nerodnosti in
napake. V misijone odhajam konec
septembra. Kot tu, bom tudi na Slonokoščeni obali pomagal mlajšemu duhovniku, kjer bo treba. Obiskoval bom
podružnice (večinoma z motorjem),
pomagal pri gradnji cerkve, obiskoval bolnike itd., kolikor bo dopuščalo
zdravje in letom primerno. Želim vam
vse dobro in vas lepo pozdravljam.
Janko Kosmač

POSLOVILNA SVETA MAŠA
V nedeljo, 19. 8. se bo pri maši od
10. uri od nas poslovil g. Janko Kosmač. Hvaležni za vse njegovo duhovniško delo in za njegovo bližino v treh letih, ko je bil med nami,
mu želimo še naprej veliko božjega
blagoslova in Marijinega varstva. V
nabiralnik pod korom ali pa misijonarju osebno lahko do nedelje, 19.

8., oddate svoj dar za podporo naših bližnjih ali prijateljica obupuje? Vas
treh misijonarjev: g. Janka in bratov skrbi ali vas je strah….?
Bajec.
Ko si ne znate več pomagati in je
OPASILO SVETEGA JERNEJA V breme težko, pa bi radi molili, toda
ne znate ali ne zmorete sami, ali žeBELSKEM
lite molitveno podporo, tedaj pokliV petek, 24. 8., goduje sveti Jernej čite na 031 533 133 ali 031 233 133
zavetnik vasi Belsko. Sveta maša bo vsak dan od 20.00 do 22.00, kjer
na god v Belskem ob 19. uri; v nede- vam bomo prisluhnili in molili za
ljo, 26. 8. pa ob 10. uri. Lepo vablje- vaš namen.
ni na praznovanje.
Pobuda za S.O.S. molitev je prišla iz
Skupnosti Emanuel (skupnost laiSREČANJE ZA KATEHETE IN
kov v kataloški Cerkvi) kot odgovor
KATEHISTINJE
na različne potrebe ljudi.
Zakorakali smo v zadnji mesec poŽUPNIJSKO ROMANJE NA
čitnic, zato se misli nekaterih učiteSLOVAŠKO IN ČEŠKO
ljev, ravnateljev in tudi župnika, že
obračajo proti novemu šolskemu in Še so prosta mesta, lepo povabljeni
veroučnemu letu. Pripraviti bo po- k prijavi.
trebno urnik verouka, dogovoriti
ZAHVALA
se, kdo bo kaj učil in kdaj. Po enem
letu bivanja v Postojni z veseljem
ugotavljam, da je v župniji veliko Zahvala vsem, ki ste sodelovali pri
primernih in usposobljenih ljudi za pripravi bogoslužja v Strmci na praučenje verouka. Zelo si želim, da bi znik Marije Snežne in danes pri sv.
se katehetska ekipa pomnožila in da
bi se nam pridružili tako novi kot Lovrencu. Božja mati Marija in sv.
tudi stari člani, ki so potrebovali Lovrenc, diakon in mučenec, naj s
malo predaha. S skupnimi močmi svojo priprošnjo bogato povrneta
lahko veliko storimo za naš mla- vsako vaše dobro delo in vaš dar.
di rod, ki gre življenjskim izzivom
naproti. Glede na število katehetov Pri ofru v Strmci ste darovali 548,30
in katehistinj bomo prilagodili tudi
število ur verouka za posamezne ra- €. Bog povrni.
zreda. Vse, ki ste pripravljeni pomagati pri poučevanju verouka, vabim CERKVENA POROKA IN KRST
na načrtovalno srečanje v torek, 21. V soboto, 18. 7., ob 18. uri bo v cer8., po večerni sveti maši.
kvi v Predjami poroka s krstom. SveMOLITEV S.O.S
ti zakona bosta sklenila Čuk Boštjan
Ste v stiski? Se vam zdi, da ste zašli v in Lampe Vesna, ki bosta krstila tudi
slepo ulico? Ne vidite izhoda ali ste njunega prvega otroka. Vsem trem
preprosto izgubili upanje? Morda
trpi vaš otrok ali umira kdo o vaših iskreno čestitamo.

