Datum: 27. junij 2021

Številka: 517

13. nedelja med letom
Verujem in zaupno prosim

14. nedelja med letom
Verujem in zaupno prisluhnem

Načelnik shodnice v Kafarnaumu prosi za zdravje svoje hčere, žena v množici po mestu prosi za svoje zdravje. Oba
zaupata, da Jezus lahko pomaga, neizmerno zaupata. Verovati Jezusu pomeni: zaupati Jezusu, zanesti se nanj, biti
prepričan, da lahko pomaga.
Gotovo tudi sami prosimo, moledujemo pri Bogu za toliko stvari, morda v
teh časih res še posebej za zdravje: za
telesno, duševno in duhovno zdravje. Pa nam ni treba kakor ženi tam v
ob Galilejskem jezeru v množici iskati »roba Njegove obleke«, saj Ga lahko srečamo, celo prejmemo pri sveti
maši, saj mu lahko izrazimo svoje stiske in zaupne prošnje v prijetni tihoti
in svežini naše cerkve. Zato, Gospod,
pomnoži nam vero, upanje in ljubezen, da bomo zvesto prihajali in vedno
zaupno prosili.
Naj se kakor sveti pisatelj Knjige modrosti, kot beremo v prvem berilu, tudi
mi zavedamo, da je Bog vse ustvaril za
bivanje, da bi živelo; in da je pravičnost
nesmrtna; in da je človek ustvarjen za
neminljivost. Kakor nas spodbuja apostol Pavel v drugem berilu, naj se tudi
mi sami izkažemo v radodarnosti, da
bomo lahko obogateli po Kristusu, ki
je zaradi nas postal ubog, da bi mi obogateli po njegovem uboštvu.

Po raznih vaseh in mestih so Jezusa
sprejemali, ga poslušali in mu zaupali.
Doma, v Nazaretu, pa ne, češ: kaj bo
on, saj ga poznamo, da je tesar, eden
od nas. Danes bi rekli, da so se zaradi
teh predsodkov zapri pred njim. Niso
mu zaupali.
Če v Jezusu tudi danes vidim zgolj enega od nas, kar je vsekakor bil, je tudi
zame »tesar«, eden od nas, prijatelj in
znanec, zgled prijetne osebnosti.
Če mu prisluhnem in mu zaupam kot
Božjemu Sinu, kar vsekakor je, potem
je zame »Tesar«, ki mu zaupno pustim,
da obteše na meni, kar neprimerno
»štrli«, potem je zame Sin človekov,
Bog med nami, Odrešenik, ki me zdravi in dviga iz večne smrti.
Gospod, daj mi oko vere, da bom gledal globlje od videza, preko vseh predsodkov, v bistvo odreševanja. Daj mi
uho zvestega učenca, ki posluša svojega Učitelja: zaupno posluša in zvesto
izpolni. Naj me tvoj Duh postavi na
noge kakor preroka Ezekiela, naj me
utrdi in okrepi, da bom zvesto oznanjal in pričeval. Če me življenje tepe
v bolezni in bridki preizkušnji, kot jih
omenja apostol Pavel v drugem berilu,
naj nikoli ne pozabim, Gospod, da zagotavljaš tudi meni: »Dovolj ti je moja
milost. Moč se krepi v slabotnosti.«

DUHOVNIKI S KRISTUSOVIM
SRCEM Ob prazniku sv. Petra in
Pavla, 29. 6., škofje po škofijah posvečujejo nove duhovnike. Letos bo
v naši škofiji posvečen v duhovnika
novomašnik Tilen Kocjančič iz župnije Bertokim, v torek, 29. 6., ob 17.
uri v stolnici v Kopru. Ta dan se vsi
duhovniki spominjamo tudi svojega
mašniškega posvečenja, vsi pa smo
povabljeni, da molimo za svoje duhovnike in za nove duhovne poklice.
Na pobudo papeža Frančiška molimo za duhovnike s Kristusovim srcem. To je za duhovnike, ki imajo
hvaležno, usmiljeno, sočutno, čuječe
ter pogumno srce. Prvaka med apostoli, sveti Peter in Pavel, prosita za
nas in za nove duhovne poklice.

cijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju sredstev za nakup
šolskih potrebščin za socialno ogrožene
otroke v Sloveniji.
V lanskem letu so škofijske in župnijske Karitas s šolskimi potrebščinami
pomagale 11.963 socialno ogroženim otrokom po vsej Sloveniji. Tudi
v letošnjem letu so potrebe enake ali
še večje.
V mesecu avgustu bodo škofijske
Karitas ob sodelovanju z župnijskimi Karitas z zbranimi sredstvi pomagale družinam pri nakupu šolskih
potrebščin za njihove otroke. S pomočjo bodo nadaljevale tudi preko
celega leta. Pomoč bo otrokom dodeljena v obliki paketov s šolskimi
potrebščinami, v obliki bonov ali s
plačilom položnice, ki jo otroci dobijo v šoli.
Na oznanilni tabli je plakat in manjše število položnic. Svoj dar pa lahko nakažete tudi s SMS sporočilom
ZVEZEK5 na 1919 in boste darovali
5€. Hvala.

V PONEDELJEK, 5. 7., OBHAJAMO PRAZNIK SV. CIRILA IN
METODA. Naj nam slovanska apostola sv. Ciril in Metod pri Bogu izprosita živo in dejavno vero ter ljubezen do bogoslužja in božje besede
v domačem jeziku. Sveta brata Ciril
in Metod varujta slovanski rod.
SKLEPI 13. SEJE ŽPS POSTOJNA:
OBVESTILO, KI NI ODVEČ Du- - Izbor članov v nov ŽPS bomo imeli
hovniki smo bili obveščeni in napro- v nedeljah, 12. 9. in 19. 9. 2021. Kanšeni s strani policije, da opozorimo didatna lista bo objavljena v župnijvernike, zlasti starejše na vse pogo- skih oznanilih za nedeljo 5. 9. 2021.
stejše drzne tatvine iz stanovanjskih - V primeru, da bodo epidemiološke
hiš. Dogajajo se zlasti na območju razmere dopuščale bomo praznovali
Policijske uprave Ljubljana, pa tudi farni dan v nedeljo, 19. 9. 2021.
v ostalih krajih po Sloveniji.
- Predlagan je bil odbor za praznovaZBIRANJE SREDSTEV ZA PO- nje 100. obletnice rojstva msgr. VlaMOČ OTROKOM S ŠOLSKIMI dimirja Piriha, ki bo 21. 2. 2022. V
POTREBŠČINAMI Tudi letos zače- načrtu je organizacija koncerta njenja Slovenska karitas dobrodelno ak- govih pesmi in izdaja zbornika.

SKLEPI 7. SEJE ŽPS STUDENO:

njegova povprečna starost je 62 let in
- V nedeljo, 25. 7. 2021, bomo slo- je sredi precej turbulentnega časa za
vesno praznovali župnijski praznik. slovenko Cerkev in družbo. Kakšna
Obiskal nas bo g. škof Jurij. Po maši je danes realnost duhovniškega žipripravimo pogostitev. Pri dobrih vljenja, v katero vstopajo novomagospodinjah se priporočamo za pe- šniki? Bi radi izvedeli več? Preberite
civo ali obložene kruhke. Računamo članke v Družini.
na župnijsko pripadnost vernikov in ORATORIJ 2021, z naslovom Oriudeležbo na slovesnosti.
ginalen sem, bo potekal v župniji Po- Izbor članov za nov ŽPS bomo imeli stojna od 28. 6. od 3. 7. V soboto ne bo
v nedeljah, 29. 8. in 5. 9. 2021. Kandi- dopoldanskega programa, bo pa ob 19.
datna lista bo objavljena v župnijskih uri sveta maša za zaključek oratorija.
Na zaključno mašo vabimo vse udeleoznanilih v nedeljo, 22. 8. 2021.
žence oratorija in njihove starše.
- V nedeljo, 29. 8. 2021, bomo imeli blagoslov veroučencev in šolskih MISEL CARLA ACUTISA »Vsi ljutorb na začetku novega šolsega leta. dje so rojeni kot originali a mnogi
umrejo kot fotokopije.«
VABIMO K BRANJU NOVE ŠTEVILKE TEDNIKA DRUŽINE, kjer NAZNANILO OKLICEV Sveti zaso predstavljeni letošnji novomašni- kon bosta sklenila Jaka Širca iz Zaki in ostali jubilanti. Med njimi tudi gona 37 in Maja Kapelj iz župnije
intervju s 102-letnim duhovnikom Pivka. Želimo jima veliko Božjega
Aleksandrom Lestanom iz naše ško- blagoslova na skupni poti.
fije, zanimivi pa so tudi drugi članki
ZLATA MAŠA NAŠEGA ŠKOFA
o duhovnikih.
JURIJA BIZJAKA bo v soboto, 3.
Za nekatere je duhovnik pastir in 7., ob 10. uri v koprski stolnici. Škoposrednik Kristusovega evangelija, fu Juriju iskreno čestitamo za 50 let
za druge cerkveni uradnik in biro- mašništva in 21 let škofovstva.
krat. Spoznati bi se moral tako rekoč
na vse: poleg pastorale in teologije ZA PRVI PETEK bo gospod vikar
tudi na psihologijo in pedagogiko, obiskal bolnike v župniji Studeno.
gospodarstvo in gospodinjstvo, kul- Župnik pa bo obiskal bolnike v Poturno dediščino in cerkveno glasbo, stojni v ponedeljek, 5. 7., na praznik
zakonodajo, računovodstvo in raču- sv. Cirila in Metoda, ker za prvi penalništvo. Ne, ni superman, še več, tek zaradi oratorija ne more.
27.
jun.

13. NEDELJA MED LETOM

Ema (Hema) Krška, kneginja

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

28.
jun.

Ponedeljek
Irenej Lyonski, škof, mučenec

19h

J
B

+ Marko Penko
+ Vida Buda

29.
jun.

Torek
Peter in Pavel, apostola

19h

J
B

+ Pavel Bizjak
+ Peter Križman

30.
jun.

Sreda
Prvi mučenci rimske Cerkve

19h

J
B

+ Marija Mia Stegel
Belsko + Franc Magajna, Bukovje 41

1.
jul.

Četrtek
Oliver Plunkett, škof in muč.

19h

J + Mate Gavran
B + Franc in ++ starši Mulec

2.
jul.

Petek
Ptujskogorska Mati Božja

19h

J
B

3.
jul.

Sobota
Tomaž, apostol

19h

4.
jul.

14. NEDELJA MED LETOM
Urh, škof

8h
10h
10h
19h

J + Franc Vodopivec
B ++ Marija in Franc Pavlovčić
B za žive in rajne obeh župnij
B + Sabina, Herman in +++ Fajdiga
J Studeno v zahvalo
J + Milan Škerjanc

5.
jul.

Ponedeljek
Ciril in Metod, slo. ap.

19h

J
B

6.
jul.

Torek
Marija Goretti, devica, muč.

19h

J
B

7.
jul.

Sreda
Anton Zaccarija, duhovnik

19h

J
B

8.
jul.

Četrtek
Kilijan, škof, muč.

19h

J
B

++ Ivan Žakelj in Alojz in Frančiška
+ Tomaž Kalčič in ++ Anton in Ana Bole
v priprošnjo za zdravje
+ Franc Ogrizek
+++ Baraga
+++ Martin, Ivica in Marta
+ Lucijan Berginc
++ Stanko Žigon in Vera Bizjak

9.
jul.

Petek
Avguštin Zhao Rong in kitajski
mučenci

19h

B
J

+ Marija Lazar
++ Ivan in Marija Živic

10.
jul.

Sobota
Amalija (Alma), redovnica

19h

B
J

+ Frančiška Čeč
+ Peter Simčič

15. NEDELJA MED LETOM

8h
10h
10h

D ++ starši Derenčin
D ++ Darko in Lina Kolenc
B Studeno +++ Anton, Marjan, Miro Milavec,
Studeno 12
B za žive in rajne obeh župnij

11.
jul.

Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

19h

za zdravje vseh domačih
+ Pepca Torkar
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