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Tisti čas je Jezus rekel: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže
seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste,
da sam ne ve kako. Zemlja sama od
sebe poraja najprej bilko, nato klas in
končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev« (Mr 4,26-29).

Nastal je velik vihar in valovi so
pljuskali v čoln, tako da je bil že poln
vode. On pa je bil na krmi in je spal
na blazini. Zbudili so ga in mu rekli:
»Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni?« In vstal je, zapretil vetru in rekel
jezeru: » Utihni! Molči!« In veter se
je polegel in nastala je globoka tišina
(Mr 4,37-39).

Za Jezusa je nastopil čas, da razkrije, kakšno je Božje kraljestvo.
Evangelist Marko spregovori o
Jezusu kot sejalcu, ki vrže seme
v zemljo in nato miruje do žetve.
Seme klije in raste od bilke do
žita v klasu. Ta razvoj ni odvisen
od človeka in je skregan s človeško logiko, ki težko dojame, da bo
iz neznatne stvari, kot je gorčično zrno, zraslo mogočno drevo.
Božje kraljestvo torej ni človeško,
temveč Božje delo. Človek pa je
poklican, da po svojih močeh sodeluje in zaupa v Božjo moč. Preprosti in ubogi to hitro razumejo,
pametni in mogočni pa se zgražajo. Kaj pa mi? Ali začnemo vsako
delo z Božjim blagoslovom, da bo
dober tek imelo?

Takoj za priliko o sejalcu Marko
predstavi štiri čudeže, ki dajejo
odgovore na osnovno vprašanje,
ki zanima nasprotnike, množico,
ki ga posluša in tudi učence: Kdo
je Jezus? V prvi priliki se Jezus
predstavi kot tisti, ki ima moč nad
viharjem in vetrom. Jezus je tisti,
ki rešuje. Odgovor pa razkriva
novo vprašanje: Jezus je že veliko
ljudi ozdravil, naredil več čudežev
in očividci, še vedno niso odkrili, kdo stoji pred njimi. Zato Jezus pograja svoje učence: »Kaj ste
strahopetni? Ali še nimate vere?«
Imeti vero pomeni verjeti, da je
Jezus živ, da je on gospodar nad
življenjem in da smrt nad njim
nima oblasti. Če verujemo, da je
Jezus Božji sin, mora to uplivati

tudi na naš odnos do življenja, do - V četrtek, 24. 6., ob 18. uri bomo
Boga in tudi do porabe našega časa zazvonili v čast domovini z vsemi
in naših materialnih dobrin. Sicer zvonovi.
si samo domišljamo in govorimo,
MOLITEV ZA DOMOVINO
da smo to, kar v bistvu nismo.
DEVETDNEVNICA ZA DOMOVINO 2021
Ob 30 letnici samostojne Slovenije se
zahvaljujemo Bogu za veliki dar Božje ljubezni, da moremo živeti v svoji
državi in jo upravljati. Smo majhen
narod, sredi drugih velikih narodov,
vendar trdoživ in delaven.
Mnoga preroška znamenja kličejo
zlasti nekoč krščansko Evropo, da se
spreobrne in zaživi iz svojih korenin.
Zato prosimo Gospoda za milost
spreobrnjenja, da mu bomo zaupali
ter z njim živeli kleno, pošteno in delavno, da bomo zmerni in budni presojali čas. Naj nas reši tolikih oblik
zla in poživi vero v njega, ki je edini
Odrešenik. Mati Marija in sveti Jožef naj nam izprosita blagoslov, da
bodo v družinah in skupnostih vladali ljubezen, veselje in odprtost do
življenja. Da bomo zmogli pogumno
v nove čase.

Gospod Bog, ob 30-letnici države
Slovenije slavimo tvojo dobroto.
Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo.
Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo.
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum!
Emanuel – Bog z nami, obvaruj
nas vsega, kar ogroža naše telesno,
duševno in duhovno zdravje.
Mati Marija in sv. Jožef, izprosita
milost našim družinam, da bodo
odprte za življenje in šole ljubezni za
nove rodove. Amen.
SLOVESNI PRAZNIK ROJSTVA
JANEZA KRSTNIKA

Na predvečer dneva državnosti, 24.
6. praznujemo slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika. Janez Krstnik
je edini svetnik, čigar rojstvo Cerkev
proslavlja s posebnim praznikom in
ga pridružuje prazniku rojstva Jezu- V župniji bomo imeli devetdnevni- sa Kristusa (25. december - božič)
co za domovino, od 16. 6. do 24. 6. in Marijinega rojstva (8. september
– mali šmaren). Ime Janez se po he2021.
brejsko glasi Johanan in pomeni Bog
- Od 21. 6., od 18. ure, do 22. 6. do 18.
je milostljiv. Janezu pravimo Krstnik
ure smo vsi povabljeni k 24. ur posta
zato, ker je oznanjal krst spokornoin molitve za domovino.
sti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli
- V nedeljo, 20. 6. bomo imeli mašo pripraviti na Odrešenikov prihod,
za domovino in blagoslov slovenske krščeval v reki Jordan; predvsem pa
zastave. K blagoslovu lahko prinese- je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je
te tudi svoje slovenske zastave.
krstil Jezusa (prim. Mt 3,13–17; Mr

1,9–11 in Lk 3,21–22) ter ga pri tem
razglasil za obljubljenega Mesija.
MAŠNIŠKA POSVEČENJA V
LETU 2021
Letos bo v Cerkvi v Sloveniji posvečenih sedem novih duhovnikov (LJ
– 1, KP – 1, MB – 1, NM – 1, kapucini – 1, in minoriti – 1) med njimi bo
posvečen tudi novomašnik Tilen Kocjančič, roj. 8. marca 1996, iz župnije
Bertoki, ki je iz naše koprske škofije.
Mašniško posvečenje bo prejel v koprski stolnici 29. junija 2021, ob 17.
uri. Spomnimo se ga v molitvi, da bo
postal dober duhovnik in delavec v
Gospodovem vinogradu.

ZAHVALNA MAŠA IN DELITEV
SPRIČEVAL za veroučence od 2. r.
do 7. r. bo v Studenem v soboto, 19.
6., ob 19 uri.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA ŽUPNIJE
POSTOJNA bo v torek, 22. 6., ob
19.45, po maši. Tema srečanja bo
izpeljava izbora novih članov ŽPS,
farni dan, poročilo s škofijskega srečanja tajnikov župnijski pastoralnih
svetov in vizitacijsko poročilo.

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA SVETA ŽUPNIJE STUDENO bo v sredo, 23. 6., ob 19.45, po maši. Dogovoriti se moramo glede praznovanja
ORATORIJ 2021 bo v župniji Postoj- župnijskega zavetnika sv. Jakoba, ko
na potekal od 28. 6. do 3. 7. 2021, od nas bo obiskal škof Jurij ob sklepu
9. do 16. ure. Letos bomo na oratori- vizitacije in o izpeljavi izbora novih
ju spoznali blaženega Carla Acutisa, članov ŽPS in ŽGS.
mladeniča iz Milana. Gre za prav posebej sodobnega svetnika, ki se lahko OKLICI V soboto, 26. 6. 2021 bosta
pohvali, da je v prostem času rad - pro- v župniji Postojna sklenila sveti zagramiral. Carlo je pri 15 letih umrl, kon Luka Bubnič in Bojana Hreščak,
leta 2006. Po eni strani je bil običajen stanujoča na naslovu Kidričevo nanajstnik, ki je imel rad računalnike selje 20, Postojna.
in gledal filme. Po drugi strani je bil
v marsičem izjemen. Zaradi njegove- SVETI KRSTI V nedeljo 13. 6. bo
ga globokega odnosa z Bogom, žive prejela sveti krst Lana Rendulić, Zevere, dobrosrčnosti in čudežev, ki se leni biser 7, v nedeljo, 20. 6. bo prejel
dogajajo po njegovi smrti, so ga ljudje sveti krst Filip Lenček, Pivška ulica
že kmalu prepoznali za svetnika. Za 3, v soboto, 26. 6. bo prejela sveti krst
blaženega je bil razglašen lani, 10. ok- Nastasija Bubnič Hreščak, Kidričevo
tobra 2020. Prijavnica za oratorij bo naselje 20. Iskreno čestitamo starobjavljena na župnijski spletni strani. šem in novokrščencem.
13.
jun.

11. NEDELJA MED LETOM

Anton Padovanski, red. ust.
STARA VAS, shod

8h
10h
10h
16h

J
J
B
B

+ Stano Dolenc
za žive in rajne obeh župnij
STUDENO +++ Širca, Studeno 53
STARA VAS v čast sv. Antonu Padovanskemu

14.
jun.

Ponedeljek
Valerij in Rufin, mučenca

19h

J
B

+ Mara Pečnik
++ Ana in +++ Cankar

15.
jun.

Torek
Vid, mučenec

19h

J
B

++ Julka in Jože Petkovšek
+ Martina Bole

16.
jun.

Sreda
Beno iz Meissna, škof

19h

J
B

+++ prijatelji, ki so umrli lani
+ Miha, +++ Benčan in Žitko

17.
jun.

Četrtek
Rajner, samotar

18h
19h

J Zalog + Katja Ipavec
B ++ Peter in Ana Grželj

18.
jun.

Petek
Gregor Janez Barbarigo, škof

19h

J
B

19.
jun.

Sobota
Nazarij, prvi koprski škof

19h

J ++ starši Žulič
B + Alojz Milavec (maša v Studenem delitev spričeval)

20.
jun.
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Adalbert, škof

8h
10h
10h
19h

B
B
J
J

++ Danilo in Vili Škvor
za žive in rajne obeh župnij
Studeno ++ Marija in Romana Milavec
+ Joža Baraga, obletna

21.
jun.

Ponedeljek
Alojzij Gonzaga, redovnik

19h

J
B

22.
jun.

Torek
Janez Fisher in Tomaž More, m.

19h

J
B

23.
jun.

Sreda
Jožef Cafasso, redovnik

19h

J
B

24.
jun.

Četrtek
Rojstvo Janeza Krstnika - kres

19h

B
J

+ Alojz Črnigoj
++ Alojzija in Jože Dolenc
+ Ivana Bremec, obletna
+ Alojz Smerdu
++ Vinko in Viktorija Albreht
Studeno + Ana Zlosel, Gorenje 15
za zdravje
Studeno ++ starši Čok, Studeno 40a

25.
jun.

Petek
DAN DRŽAVNOSTI - d. p.

19h

J
B

za zdravje
+ Franc in ++ starši Mulec

26.
jun.

Sobota
Jožefmarija Escriva. u. Opus Dei

19h

B
J

+ Nada Vičič
Belsko +++ Ivan, Marija in Ivanka Gerželj,
Belsko 41
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8h
10h
10h
19h

J
J
B
B

++ Lea in Karmen Dujc
za žive in rajne obeh župnij
Studeno ++ Anton in Ana Križman
+ Tatjana in Milena Spetič

27.
jun.

Ema (Hema) Krška, kneginja

+ Pavel Bizjak
+ Metka Bratoš
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