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Datum: 9. avgust 2020

Številka: 494

19. nedelja med letom:
MALOVERNEŽ ZAKAJ SI PODVOMIL?
V evangeljskem odlomku današnje nedelje srečamo Jezusa, ki se je
umaknil na goro, kjer je vso noč prečul v molitvi. Gospod, sam, stran
od množice in učencev, razodeva svojo intimno povezanost z Očetom ter kaže na potrebo po molitvi v samoti, stran od hrupa sveta.
Ta umik pa ne pomeni nezanimanja do oseb ali prepustiti apostole
same sebi. Ampak pomeni moč, da premagamo stiske in viharje
življenja. Uprimo svoj pogled v Sina, kakor apostol Peter v evangelijski priliki in ne bodimo maloverni. Ko nas Jezus kliče in če zares
verujemo vanj ter ne dvomimo, postanejo mogoče, tudi mnoge, na
prvi pogled, nemogoče stvari. Potrudimo se, da bomo v molitvi iskali
moč in navdih za svoje delo in življenje.

20. nedelja med letom:
O ŽENA VELIKA JE TVOJA VERA!
Bogoslužje današnje 20. navadne nedelje nam prestavi izjemen primer žene, ki je namreč prosila Jezusa naj ozdravi njeno hčer, ker jo
je zelo mučil demon. Gospod se je upiral njenim vztrajnim vzklikom
in zdelo se je, da ji ni verjel niti takrat, ko so učenci prosili zanjo.
Na koncu pa je pred tolikšno vztrajnostjo te neznane žene Jezus le
privolil: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!«
(Benedikt XVI)
Tudi sami bodimo pogumni in nikar ne obupajmo, tudi med težkimi
preizkušnjami ne. Gospod nikoli ne zatisne oči pred potrebami svojih
sinov in hčera. Če pa se včasih zdi, da ne sliši naših prošenj, je zato,
da nas preizkusi in utrdi našo vero.

NA ŠMARNI DAN, zapovedan
praznik, smo povabljeni, da
se izročimo Mariji, Božji materi. Priporočimo ji sebe, naše
družine, župniji in domovino. V
župniji Postojna bodo maše po
nedeljskem urniku. V župniji
Studeno pa bo sveta maša v
Predjami ob 10. uri.
OBNOVITEV IZROČITVE
BOŽJI MATERI MARIJI
Sveta Devica Marija!

skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in
nas izroči Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi
in kraljuje vekomaj. Amen.

POSTOJNA

ORATORIJ 2020 smo letos
odpovedali zaradi še vedno
trajajočih ukrepov in nevarnosti okužbe s koronavirusom.

SREČANJE ZA KATEHETE
Ti si Jezusova Mati; ti si ga in KATEHISTINJE bo v popod srcem nosila, ga rodila in nedeljek, 17. 8., po maši, ob
si z njim pod križem trpela.
19.45, v župnišču. Pripraviti
Ti si tudi naša Mati; tvoja ma- moramo nov urnik verouka za
terinska roka nas je varovala pastoralno leto 2020/21. Vabljeni vsi kateheti in katehistiskozi vso zgodovino.
nje.
Tebi izročamo sami sebe, da
bi v molitvi in pokori spreminja- POROKA: V soboto, 15. 8.
bosta v župnijski cerkvi sklenili svoja srca.
la sveti zakon Filip Borsellino
Tebi izročamo naše družine, da bi in Mija Plevnik. Na skupni poti
bile odprte za življenje in bi mla- jima želimo veliko posvečujodim odkrivale duhovne vrednote. če milosti, božjega varstva, ljuTebi izročamo Cerkev na Slo- bezni in spoštovanja.
venskem, da bi v zvestobi OBLETNICA POSVETITVE
evangeliju gradila edinost.
CERKVE SV. ŠTEFANA V
Tebi izročamo slovensko domo- POSTOJNI V nedeljo, 23. 8.,
vino, da bi napredovala v luči bo naša cerkev praznovala
222. obletnico posvetitve. Povere in krščanskega izročila.
svetil jo je tržaški škof Ignacij
Tebi izročamo naše rojake po Kajetan leta 1798. Lepo vasvetu, da bi ostali zvesti Bogu bljeni k maši, da se zahvalimo
in svoji domovini.
prednikom, ki so nam zgradili
Tebi, naša Mati, se danes vsi lepo cerkev in Bogu, ki nam

v njej deli svoje milosti. Hvala
vsem, ki tudi danes skrbite za
našo cerkev s svojim delom in
denarnimi darovi.
NOV SEZNAM BRALCEV
BOŽJE BESEDE, je na oglasni deski v cerkvi in na župnijski spletni strani.
NOV SEZNAM IZREDNIH
DELIVCEV OBHAJILA, je na
oglasni deski in na župnijski
spletni strani.
ROMANJE V OLIMLJE IN
OKOLICO, dne 15. 8. 2020,
informacije: g. Viktorija Kukanja, GSM: 031 233 151.

STUDENO

SVETI LOVRENC V nedeljo,
16. 8., bo sveta maša na Sv.
Lovrencu ob 10. uri. V primeru lepega vremena bo maša

zunaj pred cerkvijo. Pri sveti
maši bo darovanje za župnijo
in po maši pogostitev. Vabljeni
v čim večjem številu; naj nam
sv. Lovrenc izprosi zvestobo,
pogum, zdravje in optimizem.
SREČANJE ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV bo v soboto, 22. 8., po maši ob 18.45,
v župnišču v Studenem.
Iskrena zahvala tudi vsem, ki
ste v juliju in avgustu darovali
za obnovo cerkve v Gorenjah.
Zbrali smo 2.270,00 €. Skupaj
imamo tako že za 4.240€ namenskih sredstev. Bog povrni
vsem, ki ste že in še boste darovali v ta namen.
ENA ZA HEC: Gorenjca v avtomobilu poslušata po radiu
Ognjišče mašo. Naenkrat pa
šofer zavpije: »Hitro ugasni radio, sedaj bo ofer!«

MAŠNI NAMENI
9.
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19. NEDELJA MED LETOM
Terezija B. od Križa,
mučenka in soz. Evrope
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+++ Toni in Matija Rebec in Anton Mahnič
+ Venco Barešič
STRMCA:+ Franc Štrumelj, Lohača 9
za žive in rajne obeh župnij

10.
avg.

Ponedeljek,
Lovrenc, diakon, mučenec

19h

J
B
P

+ Lovrenc Brezic
+++ Lovrenc, Jelka, Frančiška Vadnjal
++ Tomaž Hrobat in Ivana Bremec

11.
avg.

Torek
Klara, (Jasna), devica

19h

J
P
B

+ Jože Sever
v zahvalo
BELSKO: Rafael, Marija in Adolf Požar, Belsko 35a

12.
avg.

Sreda
Ivana Šantalska, vodova, red.

19h
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+ Marija Smrekar
++ Milan Vadnjal in Franc Stegel
STUDENO:+ Marija Bajc in +++ starši Bajc

13.
Četrtek
avg. Poncijan, papež, Hipolit, duh. 19h
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+ Frančiška Bajec, osmina
+ Ivana Črnigoj
++ Veronika in +++ Križman in Podboj
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STRMCA: + Alojz Hostnik in v zahvalo
+ Lojzka Rupnik
+++ Baloš, Kukanja in Švent

14.
avg.

Petek
Maksimilijan Kolbe, duh.,
muč.

15.
avg.

Sobota
MARIJNINO VNEBOVZETEJE
VELIKI ŠMAREN
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za žive in rajne
+ Jože Kranjc

16.
avg.

20. NEDELJA MED LETOM
Rok, romar, spokornik
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za zdravje
za žive in rajne obeh župnij
LOVRENC: + Karlo Milavec in dobrotniki cerkve
++ Franc Vodopivec in Jože Skok

17.
avg.

Ponedeljek
Evzebij, papež in mučenec

19h

J
P
B

za zdravje in poživitev vere v družini
+ Ema Zirman, 30. dan
STUDENO: + Marjan Jenček, Strmca 15

18.
avg.

Torek
Helena (Alenka), cesarica

18h
19h
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ZALOG: ++ Frančiška in Maksimiljan Gorup
+ Gabrijela Petrovčič
++ Franc in Frančiška Kobal

19.
avg.

Sreda

Janez Eudes, duhovnik

19h

J
P
B

+ Rudolf Bandel in +++ Samsa
+ Leon Vidrih
BELSKO: za zdravje, Belsko 23

20.
avg.

Četrtek
Bernard, opat in cer. učitelj

19h

B
P
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+ Jožefa Baraga
+ Helena Miklavčič
STRMCA: +++ starši in bratje Mlinar, Strmca 8

21.
avg.

Petek
Pij X., papež

19h

B
P
J

+ Ivana Črnigoj
+++ starše in brata Premrl
BELSKO: + Rajko Simčič, osmina

22.
avg.

Sobota
Devica Marija Kraljica

19h

J
B

+ Jože Dolenc in +++ sorodniki
STUDENO: +++ starši Mrhar in Jenček

23.
avg.

21. NEDELJA MED LETOM
Roza iz Lime, devica in red.
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+ Nikola Brus Čolić
za žive in rajne obeh župnij
STUDENO: ++ Frančiška in Lovro Milavec, Stu. 12
v čast Materi Božji v zahvalo

PREDJAMA: + Anton, Marjan in Miro Milavec, Studeno 12
poroka z mašo
+ Jože Dolenc in +++ sorodniki

Trije so razlogi za tesno povezanost z Marijo. Prvi, ker želimo slediti njenemu
zgledu, kako je izpolnjevala Božjo voljo. Drugi razlog je njeno materinsko varstvo,
ki ga potrebujemo sami osebno in skupaj v občestvu Cerkve in skupnosti naroda.
Tretji razlog pa je skrivnost praznika Marijinega vnebovzetja; ob Mariji zahrepenimo
še bolj neposredno po nebeški sreči, za katero upamo, da je bomo deležni po naši
zemeljski smrti. (iz nagovora škofa Šuštarja)
Izdali: Župnija Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna; Župnija Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm: 041-379-468, http://zupnija-postojna.rkc.si/, zupnija.postojna@rkc.si

