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19. NEDELJA MED LETOM
»Vstani in jej, sicer bo pot zate
predolga!«
S temi besedami je Gospodov angel spodbudil preroka Elija, ko je
potoval do božje gore Horeb in
ga okrepil, da ni omagal na poti.
Te besede so klic tudi nam kristjanom, da se hranimo s kruhom
življenja. So klic vsem, ki si še ne
upajo stopiti v cerkev po koroni in
že dolgo niso okusili hrane večnega življenja. So klic nam vsem, da
očistimo svojo dušo in srce v dobri in še kako potrebni sveti spovedi, da ne bomo uživali obhajila
v svojo obsodbo in pogubljenje
temveč, da nam bo po Božji dobroti varstvo in zdravilo za večno
življenje.
Apostol Pavel nas opominja skupaj z Efežani, da ne žalimo Svetega Duha, ki je v nas, da odženemo od sebe vsako ujedljivost,
besnenje, jezo, preklinjanje in
vsako hudobijo. In da pomnožimo dobrosrčnost in usmiljenje
drug do drugega. Naj nam bo
zgled ljubezen Boga, ki nas je
vzljubil v Kristusu in za nas daroval samega sebe.
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Ob Jezusovi trditvi »Jaz se kruh življenja« imamo samo dve možnosti. Ali verujemo in se hranimo z
njegovim telesom ali zamahnemo
z roko, se nasmehnemo in živimo po svoje brez Boga. Vmesne
poti ni, Jezus je jasen: »Če kdo je
od tega kruha, bo živel vekomaj.«
Kdor pa ne bo jedel, bo omagal in
opešal. Krščanskega življenja ni
brez evharistije. Zato okusite in
spoznajte, kako dober je Gospod
in s hvaležnostjo prejemajte to
prepotrebno hrano na naši poti k
Bogu.
MARIJNO VNEBOVEZETJE
OBNOVITEV IZROČITVE
BOŽJI MATERI MARIJI
Poletje nas spominja na počitnice, dopuste, sprostitev in še toliko
drugih stvari, ki spremljajo poletne dneve. Kristjanovo poletje
pa svoj višek doživlja v prazniku
Marijinega vnebovzetja, ki verne kristjane povabi na romanja v
številne božjepotne cerkve. S temi
romanji pokažemo svoje zaupanje
v Marijino priprošnjo, izražamo
svojo hvaležnost za uslišanja, ki
smo jih bili deležni in dejavno pokažemo, da ohranjamo krščanske
korenine naših prednikov ter si pri-

zadevamo, da bi ostajale žive in globoke tudi za tiste, ki pridejo za nami.
Na šmarni dan smo zato vsi povabljeni, da se priporočimo Mariji,
Božji materi. Priporočimo ji našo
slovensko Cerkev, naši župniji,
naše družine, naše izseljence in
zdomce ter vse, ki so odgovorni za
skupno dobro in prihodnost našega naroda. Letos je šmarni dan na
nedeljo, kar je še večji razlog, da se
udeležimo svete maše. Maše bodo
po nedeljskem urniku. V župniji Studeno pa bo za Šmarni dan
maša v Predjami, ki ima opasilo.
Poromajmo k Mariji s prošnjo
za njeno pomoč in varstvo v tem
času epidemije. Naj nas obvaruje
korone v prihajajočih mesecih.
MOLITEV ZA IZROČITEV
BOŽJI MATERI MARIJI.
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 domovi-

no, 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.
AKTUALNA NAVODILA ZA
OBHAJANJE VERSKIH OBREDOV DO 15. 8. 2021.
1. Vsi duhovniki in verniki naj
okrepijo molitev za bolnike in konec epidemije.
2. Pri verskih obredih v cerkvah
in na prostem mora biti razdalja
med udeleženci najmanj 1 meter
(razen med osebami iz skupnega
gospodinjstva).
3. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:
• Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
• Obvezno je redno prezračevanje/
ventiliranje (npr. odprta okna).
• Obvezno je razkuževanje rok
ob vstopu in izstopu iz zaprtih
prostorov, v katerih se kolektivno
uresničuje verska svoboda.
• Obvezna je uporaba zaščitnih
mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

Glavni maševalec lahko mašuje
brez maske, če je oddaljen vsaj 3
metre od ljudi.
4. Ljudsko in zborovsko petje v
cerkvah je dovoljeno
SVETI LOVRENC Njegov god
praznijemo 10. avgusta. Bil je eden
od sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 258 cerkveno premoženje, ki mu je grozila
zaplemba, razdelil med siromake,
ga je dal cesar Valerijan prebičati, nato pa na žareči rešetki mučiti
do smrti. Sv. Lovrenc je zavetnik
ubogih, gasilcev, steklopihalcev,
kuharjev, likalk. Varuje pred opeklinami, bolečinami v hrbtu, vročico. Priporočajo mu verne duše v
vicah in ga prosijo za dobro letino.
V župniji Studeno mu je posvečen
cerkev na Lovrencu.
PRILOŽNOST ZA SPOVED
Vsak dan pol ure pred večerno
sveto mašo v Postojni. V Studenem po vsaki sveti maši po predhodnem dogovoru.
MLADI FEST ZA OBNOVO
VERE V prvem tednu avgusta je
letos potekal festival mladih pod
geslom: »Kaj naj storim dobrega?«
Festival so predvajali tudi v živo po
spletu. Ves program festivala mladih
je objavljen na https://www.youtube.
com/user/radiomedjugorje
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Dominik, duhovnik in ust.
dominikancev

8h
10h
10h
19h

T
T
J
J

ZAHVALA vsem, ki ste sodelovali pri opasilih v cerkvah sv. Jakoba v Studenem, Marije Snežne v
Strmci, sv. Lovrenca na Lovrencu
in Žalostne Matere Božje v Predjami. Prav tako iskrena zahvala
vsem, ki ste organizirali slovo od
g. Bogomirja in sprejem g. Tilna.
ZAHVALA Vsem se iskreno zahvaljujem za vse darove in za vse
dobre želje, prav tako tudi za molitve, pogovore, tolažbo in spodbudo, za vse potrpljenje in gostoljubnost. Vse vas lepo pozdravljam iz
Jelšan in vam želim Božjega blagoslova, milosti in miru. Bivši vikar Bogomir
SVETI KRSTI Sveti krst so/bodo
prejeli v soboto 7. 8., Maks Brus, v
nedeljo, 8. 8., Julijan Simčič, v nedeljo, 22. 8., David Hrvatin, in v
Studenem, Meta Kompara in Pika
Križaj. Staršem in novokrščencem
želimo, da bi skupaj rasli v veri.
OKLIC Sveti zakon bosta sklenila
Jernej Bubnič, Kraška ul. 6, Postojna in Karmen Kragelj, Šentviška Gora, 62, Šentviška Gora. Zaročencema iskreno čestitamo.
DVE ZA HEC - V Portorožu je
taka gneča, da sem si razgrnil brisačo skoraj v Piranu.
- Poleti kolona in Dars, pozimi pa
KORNOA in SARS.
za žive in rajne obeh župnij
+ Janez Bizjak
Lovrenc + Miro Milavec
++ Hermina in Albin Simšič

9.
avg.

Ponedeljek
Terezija B. od Križa (Edit Stein)
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+++ Jože in Alojzija Bajc
za duše v vicah
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Torek
Lovrenc, diakon, mučenec
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+ Lovrenc Brezicv zahvalo za uspešen zaključek
šolskega leta
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Sreda
Klara (Jasna), devica in redovnica
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za zdravje
za duše v vicah
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Četrtek
Ivana Šantalska, vdova in red.

19h

J + Ludvik Černe in +++ Sedej
T Gorenje +++ Poljšak in +++ Korenč
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Petek
Poncijan, papež in Hipolit, duh.
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Sobota
Maksimilijan Kolbe, mučenec

19h
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Veliki šmaren
Tarzicij, muč.
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+ Eva Vadnal
+ Jože Kranjc
Predjama + Frančiška in starši Milavec, Studeno 12
za žive in rajne obeh župnij

16.
avg.

Ponedeljek
Rok, romar in spokornik
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Evzebij, papež in mučenec

Torek
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Helena (Alenka), cesarica

Sreda
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Četrtek
Janez Eudes, duhovnik
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+ Marija Barolin
+ Martina Koman
+ Helena Miklavčič in +++ Šerka
+ Josip Job
Zalog + Maks in Frančiška Gorup in Katja Ipavec
+ Frančiška Bizjak
++ Ivan in Marija Sanabor in + Ivan Maver
Strmca + Franc Štrumelj, Lohača 9
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Petek
Bernar, opat, cerk. učitelj
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++ Janez in Ana Trebec
++ Janko in Andreja Štefin
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Sobota
Pij X., papež
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+ Ivana Črnigoj
++ Alojz in Ivanka Lazar in Anica Rebec
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8h
10h

T ++ Stanislava in Anton Zorman
T +++ Ivanka, Stanko, Bogdan in Majda Debevc
in ++ Marija in Slavko Gorenšek
J Studeno za žive in rajne obeh župnij
J ++ Franc in Frančiška Kobal
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Devica Marija Kraljica

10h
19h

+ Ivana Črnigoj
+ Veronika in +++ Podboj in Križman
T v zahvalo
J Strmca v zahvalo, Strmca 7
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