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19. NEDELJA MED LETOM
Položi svojo roko v Jezusovo dlan
»Ne bojte se,« so Jezusove besede tolažbe, ki se kot rdeča nit pojavljajo
skozi vsa evangeljska besedila. Evangelij ni le veselo oznanilo za razum,
ampak tudi za srce: ne preganja le
teme nevednosti, ampak tudi strah
in tesnobo srca. Strah je namreč neizogiben del našega življenja. Spremlja nas od rojstva do smrti, ker smo
telesno in duševno ranljivi in živimo
v svetu, v katerem je veliko nasilja.
V sodobnem času pa je značilna še
ena obila strahu – strah pred prihodnostjo. Mladi z negotovostjo zrejo
v prihodnost. Med vzroki za upadanje rojstev je tudi strah staršev pred
prihodnostjo, ki čaka njihove otroke.
Jezus pa nas kljub vsem tem razlogom za strah bodri: »Ne bojte se! Ne
boj se, mala čreda« (Lk 12,32). To
lahko reče samo on, ki se ni bal tega
sveta, dogodkov in ljudi. Ni se prestrašil niti najtežjih trenutkov v vrtu
Getsemani. »Ne bojte se, jaz sem
svet premagal« (Jn 16,33). Premagal
je tudi smrt, to najglobljo korenino
vseh strahov. Zato je tudi apostol Pavel napisal: »Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota
ali nevarnost ali meč?« (Rim 8,35)
Edino pravo in učinkovito zdravilo proti strahu sta zaupanje in vera
v Boga. Vera, da je on zares Oče, ki
ne skrbi le za lilije na polju in ptice
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pod nebom, ampak še veliko bolj za
svoje posinovljene otroke. Vera, da
je Jezus Božji Sin in naš brat. Zato se
nimamo česa bati, nasprotno, povabljeni smo, da položimo svojo roko
– vse svoje upe, želje in načrte – v Jezusovo dlan. Tako bomo vedno pripravljeni na njegov prihod.
20. NEDELJA MED LETOM
Orodje Božjega miru
Odkar obstaja človeštvo so spori in
razdori, dobro in zlo, resnica in laž,
pravica in krivica, ljubezen in sovraštvo … Človek je postavljen med te
skrajnosti in se je primoran za ene
ali druge odločati. V negotovosti, kaj
naj ukrene in za kaj naj se odloči, je
mnogokrat sprt s svojo vestjo, z okolico in z Bogom.
Nihče doslej ni bolj razločno potegnil ločnice med dobrim in zlom, kot
je to storil Jezus. Ko je za resnico, ki
jo je oznanjal, daroval svoje življenje,
nam je dal spodbudo, naj se tudi mi
zanjo odločimo in zavzemamo, čeprav bomo zaradi tega prišli s kom
navzkriž. Tako je Jezusa potrebno
razumeti, ko pravi, da na zemljo ni
prinesel mir, temveč razdeljenost
(Lk 12,51). Vsakdo, ki vsaj malo pozna Jezusov evangelij ve, da je ta najodličnejše sporočilo miru. Apostol
Pavel piše, da je Jezus sam »naš mir«
(Ef 2,14), ki je umrl in vstal, da bi podrl zid sovraštva in vzpostavil Božje
kraljestvo ljubezni, veselja in miru.
Jezusove besede o »razdeljenosti«

moremo razumeti tako, da mir, ki ga
on prinaša, ni preprosto sinonim za
odsotnost sporov. Nasprotno, Jezusov mir je sad nenehnega boja proti
zlu.
Najtežji boji niso vojni spopadi, ampak notranji boji, ki se bijejo v človekovem srcu. Boj med dobrim in
zlim – med tistim, kar navdihuje Bog
in tistim, ki prihaja od hudobnega
duha. Kdor se hoče upreti hudobnemu duhu ter ostati zvest Bogu in dobremu, se bo moral neizogibno soočati z nerazumevanjem, včasih celo
s pravim preganjanjem. Kristjani, ki
hodimo za Jezusom in si prizadevamo za resnico, moramo vedeti, da
bomo prej ali slej naleteli na nasprotovanja in bomo zaradi tega postali
znamenje razdeljenosti med ljudmi.
Obenem pa se moramo zavedati, da
če z dobrim uspešno premagujemo
zlo (Rim 12,21), prinašamo Jezusov
mir. Naj nas pri tem spodbuja molitev sv. Frančiška Asiškega: »Gospod,
naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Kjer je žalitev, naj prinašam
odpuščanje. Kjer je nesloga, naj prinašam edinost …«
OBNOVITEV IZROČITVE BOŽJI
MATERI MARIJI
Poletje je čas počitnic, dopustov, oddiha in sprostitev in prav je tako. Ni
pa prav, če v tem času zanemarimo
svoje duhovno in versko življenje.
Poletje ni in ne sme postati čas, ko
pozabimo na Boga, na molitev, na
obisk svete maše. Prav v poletnih
mesecih imamo čudovito Božjo besedo, ki nas vabi, da gradimo in širimo Božje kraljestvo. Ne podlezimo skušnjavi, da bi Boga postavili
v omaro k šolski torbi. To se za nas
kristjane ne spodobi in žali Boga in
njegovo ljubezen do nas. Višek duhovnega poletja bomo doživeli ob

prazniku Marijinega vnebovzetja.
Vnebovzetje je cilj tudi našega življenja. Izročimo se v Marijino varstvo
in posnemajmo njeno zvestobo in
njen zgled.
Maše bodo na šmarni dan po nedeljskem urniku. V župniji Studeno bo
za maša v Predjami ob 10. uri. Časi
v katerih živimo potrebujejo veliko
molitve, da bodo postali boljši. Naj
nas Marijina priprošnja obvaruje
kuge, lakote in vojne.
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 domovino,
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.
KATEHETSKO PASTORALNA
ŠOLA V ŠKOFIJI KOPER
Na Katehetsko pastoralni šoli traja
študij 4 leta. Prva stopnja, ki traja 2
leti sistematično uvaja v osnove teo-

loških, filozofskih in antropoloških
ved. Na drugi stopnji si slušatelji izberejo katehetsko ali biblično smer.
Poglobijo poznavanje Svetega pisma,
pridobijo pedagoško in katehetsko
znanje ter se uvajajo v pastoralno
delo v župniji. Predavanja so enkrat
tedensko. Izpiti sledijo zaključku
predavanj posameznega predmeta.
Štiriletni študij se zaključi s pisno zaključno nalogo.
V šolo se lahko vpišejo tisti, ki so
končali štiriletno srednjo šolo. Za
vpis kandidat/ka predloži: izpolnjeno prijavnico in 2 fotografiji; rojstni
ali krstni list; dokazila o izobrazbi.
Na drugo stopnjo se lahko vpišejo
tisti, ki so uspešno končali prvo stopnjo KPŠ.
Voditeljica: s. Jana Rovtar; Kraška
ulica 2, 6310 Izola. Telefon: 068/648
478 E-naslov: kps.kp@rkc.si Uradne
ure: od ponedeljka do petka po telefonu ali po e-pošti.
Informativni dan: v četrtek, 15.
septembra 2022, ob 18.00 v župniji
Koper sv. Marko, v petek, 16. septembra 2022, ob 18.00 v župniji
Nova Gorica.
Vpis: Na informativnem dnevu ali
do 22. septembra 2022 po pošti. Začetek predavanj: V prvem tednu oktobra.
Molitev za
prihodnjega škofa
Ti, Gospod, si naš Pastir! Mi smo
tvoje ljudstvo in čreda tvoje paše. Ti
poznaš srca vseh in Ti že veš, kdo bo
prihodnji pastir naše škofije. Pomagaj nam, da bomo našli tistega, ki bo
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Sikst II., papež in mučenec
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10h
10h
19h

hodil pred nami in nam kazal pot, ki
bo hodil za nami in pobiral utrujene, ki bo hodil med nami in nas vabil
k spreobrnjenju. Dobri Pastir, usliši
našo prošnjo. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
33. FESTIVAL MLADIH
V MEĐUGORJU
V prvem tednu meseca avgusta je v
Međugorju potekal 33. festival mladih z bogato duhovno vsebino. Na
festivalu je vsak dan maševalo več
kot 520 duhovnikov skupaj z več kot
50.000 verniki iz vsega sveta. Geslo
festivala je bilo: Učite se od mene.
Vse dogajanje na festivalu si lahko
ogledate tudi na njihovem youtube
kanalu. /https://www.youtube.com/
user/radiomedjugorje/.
ZAHVALA vsem, ki ste sodelovali v izvedbi praznovanja v čast župnijskemu zavetniku sv. Jakobu in
zahvalni maši ob srebrnem jubileju
župnika Jožefa. Hvala tudi za dar
pri ofru, ki ga namenjamo potrebam župnije Studeno v višini 930,00
€. Zahvala tudi vsem sodelujočim v
pripravi praznovanja v čast Mariji
Snežni v Strmci, v nedeljo, 7. 8., ob
10. uri in pri sv. Lovrencu v nedeljo,
14. 8., ob 10. uri.
OKLICI V soboto, 20. 8. bosta v župniji Postojna sklenila sveti zakon
Tina Leskovec in Tine Bajc iz Volaričeve ulice 44. Naj zakramentalna
milost okrepi njuno zakonsko ljubezen in družinsko življenje. Novoporočencema iskreno čestitamo.
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+ Oskar Živec
za žive in rajne obeh župnij
Strmca +++ Rudolf in Jenček, Strmca 3
+ Peter Šabec

8.
avg.

Ponedeljek
Dominik, duhovnik in ust.

19h

T
J

+ Janez Bizjak
za zdravje
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Torek
Terezija B. od Križa - Edith Stein
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v zahvalo
v zahvalo
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Sreda
Lovrenc, diakon, mučenec

19h
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++ Stanislava in Anton Zorman
+ Franc Pfajfar
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Četrtek
Klara (Jasna), dev. in redovnica
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za zdravje
Belsko ++ starši in + Rajko Simčič, Belsko 12
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Petek
Ivana Šantalska, vdova in red.
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za duhovne poklice, molitvena skupina
+ Lovrenc Brezic
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Sobota
Poncijan, papež in Hipolit, duh.
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+ Ivana Črnigoj
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Maksimilijan Kolbe, duh. in muč.
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Ponedeljek
MARIJINO VNEBOVZETJE
Veliki šmaren
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Torek
Rok, romar in spokornik

19h
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Sreda
Evzebij, papež, mučenec

19h
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++ starši Derenčin in Škvor
v zahvalo za talente otrok
Lovrenc ++ Stana in Marjan Bizjak
za žive in rajne obeh župnij
v priprošnjo Mariji za zdravje in zdravo pamet
+ Jože Kranjc
Predjama za žive in rajne obeh župnij
+ Veronika in +++ Podboj in Vlah
++ Sonja Zega in Pavla Mohorčič
za duše v vicah
+ Egon Gerželj
++ Ana in Marjan Jurca
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Četrtek
Helena (Alenka), cesarica
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+++ Rihardo, Terezija in Vilibald Širca
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Petek
Janez Eudes, duhovnik
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+ Slavko Jelić
+++ Brezic
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Sobota
Bernard, opat, cerk. učitelj

16h
19h
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poroka: Tina Leskovec in Tine Bajc
+ Marija Kralj
+ Ludvik Gerl
+ Ivana Črnigoj
za žive in rajne obeh župnij
Studeno +++ Milavec in Prelaz
+++ Ivanka, Alojz Lozar in Anica Rebec

Pij X., papež
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++ Jela in Peter Stjepanovič in ++ Vinko in Slavko

+++ Frančiška, Maks Gorup in +++ Gorup in Šantel
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