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OBNOVITEV IZROČITVE
BOŽJI MATERI MARIJI
Slovenskemu kristjanu je Božja Mati Marija na poseben način blizu. Prva cerkev,
ki je bila postavljena na slovenskem ozemlju, je bila posvečena Mariji Vnebovzeti. Evangelij je med naše prednike prišel
pod varstvom Matere Božje.
Zato slovenski kristjani s tolikšno slovesnostjo obhajamo praznik Marijinega
vnebovzetja. Na ta praznik so Marijina
svetišča povsod po Sloveniji polna romarjev. Tudi župnijske cerkve so na ta
dan lepo obiskane, kar dokazuje našo veliko ljubezen do Marije, obenem pa tudi
naše trdno upanje, da bomo po Očetovi
ljubezni in Sinovi daritvi tudi mi deležni
tiste absolutne prihodnosti, v katero je
bila z vnebovzetjem povzdignjena Božja
Mati.
Na šmarni dan smo zato vsi povabljeni,
da se priporočimo Mariji, Božji materi.
Priporočimo ji našo slovensko Cerkev,
našo župnijo, naše družine, naše izseljence in zdomce ter vse, ki so odgovorni
za skupno dobro in prihodnost našega
naroda. Na šmarni dan, ki je zapovedan
praznik, poromajmo v kakšno Marijino božje svetišče ali pa pridimo k maši
v župnijsko cerkve. Svete maše bodo bo
8., 10. in 19. uri. Na šmarni dan molimo
tudi naslednjo molitev s katero se izročimo Vnebovzeti.

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.

DOBER KRISTJAN JE VEDNO PRIPRAVLJEN
Lukov evangelij nas na 19. nedeljo med letom vabi k čuječnosti in pripravljenosti. Jezus nas spodbuja, da smo pogumni in da se ne obotavljamo delati dobra dela. Tako si bomo povečali zaklad v nebesih, ki
ga tat, molj in rja ne morejo uničili. Če bomo tako živeli, nam bo Bog
nagradili z večnim življenjem. Zato ne zapravljajmo časa in življenja za
sebične in krivične namene. Nespametno je misliti, da imamo še veliko
časa, da se spreobrnemo in zaživimo kot nam predlaga Jezus. Jezusove
zapovedi in njegov evangeliji so dar za zemeljsko življenje. Zato se potrudimo, da bomo vsak dan delali dobra dela in slavili Boga. In postali
bomo dobri in vedno pripravljeni kristjani.
»PRIŠEL SEM, DA VRŽEM OGENJ NA ZEMLJO, IN KAKO ŽELIM, DA BI SE ŽE RAZPLAMTEL!«
Jezusova velika želja je, da bi bili tudi navdušeni, »goreči« kristjani. Za
zgled so nam lahko navijači nogometnih ali drugih ekip. Kakšne emocije, navdušenje in veselje, ko ekipa zmaga. »Kdor ne skače ni Slovenc«.
Kdor ni navdušen in vesel kristjan, je malodušen kristjan. Papež Frančišek v apostolski spodbudi Veselje evangelija omenja, da je največja
nevarnost krščanstva, »sivi pragmatizem cerkvene vsakdanjosti, kjer na
videz vse poteka v redu, v resnici pa vera peša in se utaplja v malodušju.
Tako nastaja pokopališka psihologija, ki postopno spreminja kristjane
v muzejske mumije. Razočarani nad resničnostjo, nad Cerkvijo ali nad
samim seboj, kristjani živijo v stalni skušnjavi, da bi se oklepali žalosti, ki se polasti srca, kakor »najdragocenejši od demonovih eliksirjev«.
(EG 83) Ali kot piše v knjigi Razodetja: “Vem za tvoja dela, da nisi ne
mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. Praviš:
premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se,
da si siromak in bednež, ubog, slep in nag” (Raz 3, 15-17). Jezus želi,
da bi v polnosti in z navdušenjem živeli krščanske vrednote. Ne samo
zasebno, ampak tudi javno. Ne samo občasno, ampak vedno. Pri krstu
in birmi smo prejeli Svetega Duha, dovolimo mu, da se razplamti in
ogreje naše misli, besede in dejanja. Zato prosimo: pridi Sveti Duh,
prižgi v nas ogenj svoje ljubezni, daj da prenovimo obličje zemlje.
OPASILO SVETEGA JERNEJA
V BELSKEM: v soboto, 24. 8.,
goduje sveti Jernej, apostol, zavetnik vasi Belsko. Svetopisemski

Jernej je bil eden izmed dvanajstih Jezusovih apostolov. Jezus ga
je ob prvem srečanju pohvalil, da
je odkritosrčen in pošten, nato pa

ga je povabil, da postane njegov
učenec. Po poznejšem izročilu je
Jernej odšel v Armenijo, Indijo
in Mezopotamijo in tam oznanjal
evangelij. Povsod je doživljal velik uspeh, zaslovel je zlasti zaradi
svoje sposobnosti zdravljenja bolnikov, predvsem obsedenih. Umrl
je mučeniške smrti, verjetno v Armeniji. Slekli so mu kožo pri živem telesu in mu odsekali glavo.
V upodobitvah ima pogosto v eni
roki nož v drugi pa odrto kožo.
Sveta maša bo v Belskem v nedeljo, 25. 8., ob 10. uri. Vsi lepo
vabljeni na praznovanje.
ZAHVALA vsem, ki ste sodelovali
pri prenovi in blagoslovu glavnega oltarja Marije Snežne v Strmci
s svojimi darovi, organizacijo in
delom. Najprej zahvala restavratorskemu centru Kavčič iz Šentjošta nad Horjulom za strokovno
in kvalitetno obnovo, ZVKD NG
za kulturno varstveno soglasje in
strokovni nadzor nad izvedenimi

deli, Občini Postojna, ki je prispevala sredstva iz proračuna za obnove in vzdrževanja spomenikov
in objektov kulturne dediščine v
občini Postojna v letu 2018 v višini 2.819€, podjetju Javor Opaži,
ki je doniralo 500€, vsem namenskim darovalcem, ki ste za obnovo oltarja darovali 8.090€ (od tega
vaščani Strmce 6.290€, verniki iz
ostali vasi 1.800€). Celotni strošek
obnove je znašal 24.598,89€. Ostali del računa smo pokrili iz župnijske blagajne v višini 13.189,89€.
Ob blagoslovu glavnega oltarja v
Strmci v nedeljo, 4. 8., smo zbrali še 1.309,10€. Hvala vsem za vaš
dar. Marija Snežna, prosi za nas.
PRIPRAVA STARŠEV NA KRST
OTROKA bo v sredo, 14. 8., ob
20. uri v Studenem.
KRST V nedeljo, 18. 8., bo med
mašo prejel sveti krst Niki Šantelj.
Staršema in novokrščencu želimo,
da bi skupaj rasli v veri.

SVETI HIERONIM *347, naši kraji, + 420, Betlehem; cerkveni učitelj,
o razlagi Knjige preroka Izaija: Naj nihče ne misli, da hočem v tej knjigi kar na kratko zajeti vse Gospodove skrivnosti, ki jih vsebuje Sveto
pismo in jih je treba oznanjati, namreč: da je bil Emanuel iz Device
rojen, da je vršil slavna dela in čudeže, da je umrl in bil pokopan; da pa
je tudi vstal od mrtvih in je odrešenik vseh ljudi. In kaj naj bi govoril
o njegovem nauku glede fizike, etike in logike? Kar je v tem spisu, je
vse v Svetem pismu, kolikor pač more človeški jezik povedati in naš
um doumeti. O teh skrivnostih priča tudi tisti, ki je zapisal: Razodetje
vseh teh reči vam je postalo kakor vsebina zapečatene knjige. Če se da
komu, ki zna brati, z besedami: »Beri to,« odgovori ta: »Ne morem, saj
je zapečatena.« Če pa se knjiga da komu, ki ne zna brati, z besedami:
»Beri to,« odgovori ta: »Ne znam brati.«

MAŠNI NAMENI
11.
avg.

19. NEDELJA MED LETOM
Klara Asiška (Jasna),
ust. klaris

12.
avg.

Ponedeljek
Ivana Šantalska, vdova in
redovnica

13.
avg.

10h

J

Lovrenc + Lovro in Fani Milavec, Studeno 12

Torek
Poncijan, papež in Hipolit,
duhovnik in mučenec

18h

B

Strmca, za družino Jenček, Strmca 15

14.
avg.

Sreda
Maksimilijan Kolbe,
duhovnik in mučenec

19h

J

Bukovje, + Franc Slejko

15.
avg.

Četrtek
MARIJINO VNEBOVZETJE

10h

J

Predjama, +++ Marija Bajc in starši

16.
avg.

Petek
Rok, romar, spokornik

17.
avg.

Sobota
Evzebij, papež, muč.

19h

B

Belsko, v čast Mariji za zdravje in lepo življenje
(Hermina)

18.
avg.

20. NEDELJA MED LETOM
Helena (Alenka), cesarica

10h

B

Studeno, +++ Zofija in Andrej Furlan, Karolina
in Ivan Treven, Studeno 103

19.
avg.

Ponedeljek
Janez Eudes, duhovnik

19h

J

Gorenje, + Kristjan Sever in +++ Sever

20.
avg.

Torek
Bernard, opat, c.uči.

21.
avg.

Sreda
Pij X., papež

22.
avg.

Četrtek
Devica Marija Kraljica

19h

B

Gorenje, +++ Jurca in Matičič, Gorenje 15

23.
avg.

Petek
Roza iz Lime, dev., red.

24.
avg.

Sobota
Natanael (Jernej), apostol

25.
avg.

21. NEDELJA MED LETOM
Ludvik IX. Francoski kralj

10h

J

Belsko, +++ starši in brati Grželj, Bukovje 17

MAŠO V DOMU UPOKOJENCEV bo v petek, 23. 8., ob 10.30 daroval g. Nikolaj Štrancar.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE Pred nedeljo, 18.
8., skrbijo za cerkev gospe Sonja Rebec, Darja Vidmar, Irena Japelj.
Pred nedeljo, 25. 8., pa skrbjo za cerkev gospe Tatjana Simčič, Marija
Rot, Marjetka Podboj.
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