Datum: 11. julij 2021
PETNAJSTA NAVADNA NEDELJA
(Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mr 6,7-13)
Ljudje živimo v skupnostih. Od najmanjše — družinske — prek župnijske do narodne in mednarodne. Tudi
Bog nam svoje življenje podarja v
posebni skupnosti — v veliki družini
Božjih otrok, ki ji pravimo Cerkev ali
Božje ljudstvo.
V začetku je bila to le neznatna skupina ljudi. Toda Jezus ji je obljubil
nekaj velikega: »Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da
kraljestvo.« To kraljestvo je neminljivo kraljevanje življenja in ljubezni,
resnice in svetosti. Takega programa,
take obljube in zagotovila nima nobena druga človeška skupnost.
Evangelij poroča, kako je Jezus učencem, preden jih je razposlal med ljudi, naročil, naj tako rekoč ničesar ne
jemljejo s seboj. Smisel tega naročila
je, naj se učenci pri svojem apostolskem delu ne zanašajo na zemeljska
sredstva, ampak se popolnoma zaupajo Jezusu, njegovi moči in pomoči od zgoraj. Hrana in materialna
sredstva so sicer pomembni, ne pa
najpomembnejši. Najpomembnejša
v življenju sta vera v Boga, v njegovo Previdnost in popolno zaupanje
v nevarljivo in odrešujočo Božjo
besedo. To je prva misel današnjega
evangelija. Druga pa je tale: Mi vsi

Številka: 518
smo Jezusovi učenci, zato pa tudi
apostoli. Grška beseda apostol pomeni odposlanec. Isti pomen ima
latinska beseda misijonar. Od prejema svete birme dalje smo in moramo
biti apostoli in misijonarji, Kristusovi odposlanci, ki jim je zaupana naloga, širiti veselo oznanilo, da Bog vse
ljudi kliče k sebi, v polnost življenja.
Če hočemo učinkovito udejanjati to
veliko poslanstvo, moramo začeti pri
sebi. Začeti v svojem srcu in v svojem
življenju, zavestno premagovati hudo
z dobrim, zgolj človeško s krščanskim, dobro z boljšim. Prizadevanje
za svetost mora biti naša temeljna
skrb. Apostol Pavel je to v berilu tako
lepo povedal: »Pred stvarjenjem sveta nas je Bog v Kristusu izvolil, da
bi bili pred njegovim obličjem sveti
in brezmadežni.« Bog torej vsakega
od nas kliče k svetosti — tisti osebni svetosti, ki naj jo vsak uresniči na
sebi lasten, prav njemu primeren in
potreben način, zlasti s tem, da se
trudi za poštenost, delavnost, vestnost,
iskrenost in velikodušnost.
ŠESTNAJSTA NAVADNA NEDELJA
(Jer 23,1-6; Ef 2,13-18; Mr 6,30-34)
Ko so se apostoli vrnili s svoje prve
misijonske poti, so bili srečni in veseli, obenem pa zelo utrujeni. Zato so si
zaželeli malo oddiha. Jezus ugane to
njihovo željo in jim naroči, naj gredo

v samoten kraj in se malo odpočijejo.
Dobro namreč pozna človeško naravo in spoštuje njene zakonitosti. Ve,
da je Bog uzakonil tak življenjski ritem, v katerem se menjujeta delo in
počitek.
Tudi Stvarnik sam je — kot beremo
na prvih straneh Svetega pisma —
»sedmi dan počival po vsem svojem
delu.« Za človeka je ta »sedmi dan«
najprej in predvsem nedelja, ko naj
se ne dela; v širšem pomenu pa je ta
»sedmi dan« tisti čas v letu, ko naj si
človek res oddahne in si nabere novih moči za delo, ki ga čaka. In tudi
župnik to upošteva, zato vas vse lepo
pozdravlja z dopusta, kjer več moli in
nabira novih moči. To svetujem tudi
vsem vam. Ne pozabimo, da je letni
dopust lahko dragocena priložnost,
da utrdimo družinsko povezanost in
poglobimo svojo navezanost Nanj, ki
mora biti vedno in povsod Življenje
našega življenja.
NEDELJA ALI PRAZNIK?
Odgovarja upokojeni mariborski nadškof MARJAN TURNŠEK
Primerjati nedeljo z drugimi cerkvenimi prazniki skoraj ni mogoče
razen z veliko nočjo. Nedelja kot
Gospodov dan je najstarejša ustanova, ki so jo kristjani začeli redno
obhajati, saj je pomenila »živi« stik
z velikonočno nedeljo, torej dnem
Jezusovega vstajenja. Podatek o obstoju in obhajanju tega dne najdemo
že v Svetem pismu. Apostolska dela
poročajo, da so »se prvi dan v tednu
zbrali k lomljenju kruha« (20,7). Vsi
ostali prazniki, ki so vezani na druge pomembne dogodke v zgodovini
odrešenja, so kasnejši.

Osrednji vlogi Gospodovega dne v
bogoslužnem življenju Cerkve Katekizem Katoliške cerkve takole oznanja: »Nedelja je najodličnejši dan
liturgičnega občestva, ko se verniki
zberejo, da se ob poslušanju Božje besede in z udeležbo pri evharistiji spomnijo trpljenja, vstajenja in poveličanja Gospoda Jezusa ter se zahvalijo
Bogu, ki jih je prerodil za živo upanje
po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih'« (1167). »Za kristjane je postal
prvi izmed vseh dni, prvi izmed vseh
praznikov, Gospodov dan, nedelja«
(2174). Ker gre po apostolskem izročilu za dan Jezusovega vstajenja,
ga Cerkev obhaja vsak osmi dan, ki
v svetopisemski simboliki pomeni že
eshatološko resničnost, dan, ki ne pozna večera, in se je začel z Jezusovim
vstajenjem, saj vstali Kristus več ne
umrje in smrt nad njim več ne gospoduje. Hkrati pa je dan vstajenja tudi
prvi dan novega tedna. Središče obhajanja tega dne je »Gospodova večerja«, pri kateri se vsi kristjani srečamo
z vstalim Gospodom. V duhu tega obhajanja je prav, da preživimo tudi celoten nedeljski dan, saj ni Gospodova
samo ura obhajanja nedeljske maše,
ampak mu pripada ves dan.
Vse to pa ne pomeni, da obhajanje
praznikov, predvsem slovesnih praznikov, nima svojega pomena. Prav
gotovo ni namen praznikov, da bi
zasenčili nedeljo, ampak prav nasprotno; da bi namreč določeni vidiki
odrešenjskih skrivnosti, ki so v celoti
navzoči že pri praznovanju Gospodovega dne, še bolj izstopili in bi se ob
njih še posebej zaustavili, jih premišljevali ter prodirali v njihov globoki
odrešenjski pomen, kar bi nam pomagalo še bolj pristno obhajati tudi nedeljo.

Četrta cerkvena zapoved, ki zapoveduje posvečevanje zapovedanih
praznikov, na svoj način dopolnjuje
prvo, ki govori o praznovanju nedelje. Kajti pravilno in uravnovešeno
češčenje posameznih skrivnosti iz
življenja Jezusa Kristusa, Marije in
svetnikov, kar zapovedani prazniki
so, samo še krepi, osvetljuje in poglablja odnos do osrednje krščanske
skrivnosti, ki je Jezusova pasha ali
velika noč, ki je tudi najgloblja vsebina obhajanja Gospodovega dne.
Prazniki nimajo namena slabiti vloge
nedelje. Zato nima nič opraviti s pristno pobožnostjo teženje, da se opušča nedeljska maša in praznovanje
Gospodovega dne ter se občestveno
češčenje zreducira samo na skupno
obhajanje samo dveh (npr. božiča in
velike noči) ali nekaj glavnih praznikov.
URADNE URE Do 25. 7. ne bo uradnih ur.
OKLICI Boštjan Dolenc, Streliška 3,
Postojna in Urška Furar, Linhartova
90, Ljubljana, iz župnije Bela Cerkev
bosta sklenila sveti zakon v soboto, 24.
7., ob 15. uri.
ZAHVALA Gospodu vikarju Bogomirju Troštu se iskreno zahvaljujemo za vse njegovo pastoralno delo v
obeh župnijah, za vedno dobre pridige, za sveto zgodovino in sveti zemljepis, pa tudi za skrb za bolne in
ostarele v Postojni, župniji Studeno ter
v domu upokojencev, hvala tudi za vse
ure verouka in vsa dobra dela, molitve
in darove, ki jih je namenil župnijama.
11.
jul.

15. NEDELJA MED LETOM

Benedikt, opat,
zavetnik Evrope

8h
10h
10h
19h

Na novem službenem mestu župnika
župnije Jelšane in župnijskega upravitelja župnije Podgraje mu želimo
veliko Božjega blagoslova, Marijinega varstva, potrpljenja z verniki in
veliko dobre volje v zavedanju, da
»njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore
k dobremu« (prim Rim, 8,28).
Gospod Bogomir bo imel poslovilno
nedeljsko mašo v Studenem v nedeljo, 18. 7., ob 10. uri. V župniji Postojna pa v nedeljo, 25. 7., ob 8. in 10. uri.
KRIŠTOVOFA NEDELJA bo v nedeljo, 25. 7. 2021. Blagoslov voznikov,
nalepk in darovanje za srečno prevožene kilometre bo na koncu maše.
9. TEDEN KITARE V POSTOJNI
Kitarski nastopi v župnijski cerkvi sv.
Štefana v Postojni bodo:
- v nedeljo, 11. 7., ob 20.30, izvajalec JAKA KLUN ( SLO/D ) - BAROČNO POTOVANJE KITARSKIH
ZVOKOV SKOZI FANTAZIJE IN
SONATE
- v ponedeljek, 12. 7., ob 20. uri, izvajalca RAPHAEL NIEDERSTÄTTER
(A) in MAJA KRALJA (SLO)
- v torek, 13. 7., ob 20. uri, izvajalec
SANEL REDŽIĆ (BiH/D)
- sreda, 14. 7., ob 20 uri, izvajalec
MAK GRGIĆ (SLO/ZDA ) - BACHOV VEČER.
Vabljeni k poslušanju.

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

za zdravje otrok in vnukov
+ Gabrijela Petrovčič

12.
jul.

Ponedeljek
Mohor, škof in Fortunat, diakon

19h

J
B

13.
jul.

Torek
Henrik II., cesar

19h

B + Ida Modrijan, osmina
D ++ Antonija in Anton Mahnič (M.O. 22)
J v priprošnjo Mariji za zdravje

14.
jul.

Sreda
Kamil de Lellis, duhovnik

19h

J
B

15.
jul.

Četrtek
Bonaventura, škof, cer. učitelj

19h

J ++ Vilibald in Terezija Širca
B za tri Vladimirje

16.
jul.

Petek
Karmelska Mati Božja

19h

J
B

17.
jul.

Sobota
Aleš, spokornik

19h

18.
jul.

16. NEDELJA MED LETOM
Elij iz Koštabone, diakon, muč.

8h
10h
10h
19h

D
D
B
B

+ Danilo Škvor
+++ Janez, Marija in Tomaž Kalčič
Studeno ++ Davorin in Jožefa Matičič
za žive in mrtve

19.
jul.

Ponedeljek
Arsenij Veliki, puščavnik

19h

J
B

20.
jul.

Torek
Apolinarij, škof in mučenec

19h

J
B

21.
jul.

Sreda
Lovrenc iz Brindisija, duhovnik

19h

J
B

22.
jul.

Četrtek
Marija Magdalena, spokornica

19h

B
J

+ Drago Čeč
+ Marija Kralj
+++ Marija, Alojz in Jože Černač
+ Janez Habič
+ Franc Mrak
Studeno za zdravje
+ Fran Milavec in +++ Jež
Strmca +++ Jenček, Strmca 3

23.
jul.

Petek
Brigita Švedska, redovnica in
sozavetnica Evrope

19h

J
B

+ Stanislav Verbič in ++ starši
Gorenje ++ starši Jurca

24.
jul.

Sobota
Krištof, mučenec

15h
19h

J
B

poroka Boštjan Dolenc in Urška Furar
++ Marija in Jakob Slejko

17. NEDELJA MED LETOM

8h
10h
10h

B za zdravje in mir
B + Nejc Gulja
JŠ Studeno +++ Ana, Jakob in starši Milavec,
Studeno 12; za žive in rajne obeh župnij
J po namenu

25.
jul.

Jakob Starejši, apostol
Opasilo v Studenem

19h

+ Marija Likon
+ Janez Filipič

v zahvalo in priprošnjo Bogu in Mariji
+ Janez Cestnik in ++ starši Gerželj
J + Milan Škerjanc
B ++ Peter in Rozalija Debevec
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