
25. NEDELJA MED LETOM
Najboljša naložba

S priliko o krivičnem, a dokaj zvitem 
oskrbniku, nas Jezus poučuje, kako 
na najboljši možen način uporabljati 
denar in materialne dobrine. »Pridobi-
vajte si prijateljev s krivičnim mámo-
nom, da vas sprejmejo v večna bivali-
šča, ko mámon poide« (Lk 16,9), pravi 
Jezus. Denar sam po sebi ni krivičen, 
vendar pa lahko bolj kakor katera koli 
stvar zapre človeka v slepo sebičnost. 
Potrebna je neke vrste »spreobrnitev« 
ekonomskih dobrin: zavest, ki nas 
usmerja zgolj od porabe sredstev za la-
stne potrebe, k skrbi za potrebe drugih 
in ubogih. S tem posnemamo Jezusa 
samega, ki je »bil bogat, pa je zaradi 
vas postal ubog, da bi vi obogateli po 
njegovem uboštvu« (2 Kor 8,9). Sliši se 
paradoksalno, toda Jezusovo največje 
bogastvo je bilo njegovo uboštvo – nje-
gova brezmejna ljubezen, ki ga je vodi-
la do dokončne podaritve.
Tematiki bogastva in uboštva sta zelo 
široki za razmišljanje, zlasti na svetov-
nem nivoju, kjer se soočata dve eko-
nomski logiki. Ena je logika dobička, 
druga pa logika pravične razdelitve 
dobrin. Ne ena ne druga si nista v 
nasprotju, dokler je njun odnos prav 
urejen. Katoliški družbeni nauk je si-
cer vedno poudarjal, da je prednostna 
pravična razdelitev dobrin. Hkrati pa 
je tudi dobiček, ki je do prave mere po-

treben za ekonomski razvoj, povsem 
legitimen.
Danes kritični stanji lakote in ekologi-
je vedno jasneje razkrivata, da preko-
merna logika zaslužka povečuje neso-
razmerje med revnimi in bogatimi ter 
veča uničujoče izkoriščanje planeta. 
Ko damo prednost logiki delitve do-
brin z drugimi in logiki solidarnosti, 
pa se povečuje možnost pravičnega 
in trajnostnega razvoja. S tem dajemo 
prednost tudi Božji logiki, da deluje 
v nas. Božja logika ni materialno pri-
dobitniška in usmerjena v kratkotraj-
no uživaštvo na tem svetu, ampak je 
»pridobitniška« za duhovne dobrine in 
usmerjena v neminljivo srečo. Slediti 
Božji logiki je že na tem svetu najboljša 
naložba.

26. NEDELJA MED LETOM
Izkazano usmiljenje

S priliko o bogatinu in ubogem Lazar-
ju nas Jezus svari, da se utegne kričeče 
nasprotje med bogatinom in revežem 
podaljšati v večnosti, v dokončen, ne-
premostljiv in »velik prepad« med mi-
rom v Abrahamovem naročju in kra-
jem silnega trpljenja. Evangelij obsoja 
krivično pridobivanje, zlorabo in raz-
metavanje premoženja. Obenem daje 
tudi najbolj vzvišeno načelo socialne 
pravičnosti: »Ljubi svojega bližnjega 
kakor samega sebe« (Lk 10,27). To na-
čelo nastavlja sekiro na korenino vsake 
krivice – na sebičnost.
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Ta prilika nam torej pove dvoje: prvič, 
da ima Bog rad uboge in jih dviguje 
iz njihovega ponižanja; drugič pa, da 
je naša večna usoda odvisna od na-
šega ravnanja. Na nas je, da hodimo 
po poti, ki nam jo je Bog pokazal, da 
dosežemo večno življenje. Ta pot je 
ljubezen, ne kot čustvo, temveč kot 
služenje drugim. Služenje pa se lahko 
na najlepši način udejanji v življenju 
krščanske skupnosti. Prvi kristjani so 
uresničevali tisto solidarnost, ki jo po-
grešamo pri bogatinu iz prilike.
Med kristjani tudi danes primanjkuje 
duha solidarnosti in drže usmiljenja. 
Če dobro pomislimo, isto evharistijo 
obhajajo bogati, ki imajo vedno več, 
in revni, ki se vedno bolj pogrezajo v 
revščino. Evharistija, ki ni usmerjena v 
dejanska dela ljubezni, je sama v sebi 
okrnjena. Zato nas mora voditi k de-
lom usmiljenja. Podobno razmišlja sv. 
Avguštin: »Razlog, zaradi katerega bo-
gataš ni bil deležen usmiljenja je ravno 
v tem, ker v svojem življenju ni izkazo-
val usmiljenja.«
VEROUK bo po urniku za vse razre-
de. Deveti razred ima v Postojni vero-
uk ob torkih ob 14.00 ali ob 16.00. Še 
zadnjič prosimo, da veroučenci prine-
sejo spričevalo, sicer jih bomo morali 
izpisati od verouka.
DELAVNICA MOLITVE IN ŽI-
VLJENJA bo v torek, 20. in 27. 9., po 
maši.
BIBLIČNA SKUPINA bo v sredo, 21. 
9., po maši.
SREČANJE TAJNIŠTVA ŽPS STU-
DENO bo v četrtek, 22. 9., ob 19. uri v 
župnišču v Studenem. 
MAŠA V TALITA KUM bo v petek, 
23. in 30. 9., ob 11. uri. 

V DOMU UPOKOJENCEV bo maša 
v petek, 23. 9., ob 10.30.
SREČANJE STREŽNIKOV v Postoj-
ni bo v soboto, 24. 9., ob 10. uri. Vablje-
ni tako mlajši kot starejši strežniki in 
tudi novi kandidati.
SVETI KRST bo v Strmci v soboto, 
24. 9., ob 11.30 prejel Voranc Merše Vi-
čič iz Dilc 2. V nedeljo, 25. 9. pa bosta v 
Studenem prejela med mašo sveti krst 
Urban in Lovrenc Ucin, iz Studena 
44a. Novokrščencem, staršem in bo-
trom želimo, da bi skupaj rasli v veri.
POROKA Klemna Kristančiča iz žu-
pnije Šempas in Barbare Vesel iz žu-
pnije Postojna bo v soboto, 24. 9., ob 
15.30 v župnijski cerkvi sv. Štefana v 
Postojni. Mladoporočencema želimo 
veliko Božjega blagoslova na skupni 
poti.
DRUŽINSKA SVETA MAŠA bo v 
Postojni v nedeljo, 25. 9., ob 10. uri. So-
delujejo veroučenci 3. razreda.
INTERVJU Z ŽUPNIKOM Vabimo 
vas k ogledu intervjuja z g. Jožefom 
Korenom na TV Exodus, ki bo v če-
trtek, 29. 9., ob 20. uri. Ponovitev bo v 
petek, 30. 9., ob 14. uri.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  V mese-
cu oktobru bi radi znova imeli otro-
ški cerkveni pevski zbor. Na letošnjih 
šmarnicah smo ugotovili, da imamo 
veliko otrok, ki radi in lepo pojejo. 
Izziv vodenja otroškega pevskega zbo-
ra smo sprejele Cilka Gerželj, Mateja 
Gombač in Tina Leskovec Bajc. K pe-
tju v otroški zbor vabimo vse otroke, 
ki radi pojejo do vključno 6. razreda 
osnovne šole. 
Starše prosimo, da otroke spodbudite 
k vpisu, petju in sodelovanju pri svetih 



mašah. V nedeljo, 25. 9. 2022 vas bomo 
ponovno nagovorile pri družinski sve-
ti maši ob 10. uri. Vpis otrok bo pote-
kal po sveti maši v župnijski dvorani. 
Veselimo se druženja in skupnega pe-
tja, saj kdor poje dvakrat moli.
VPIS K SKAVTOM bo prav tako v 
nedeljo, 25. 9., po maši ob 10. uri, zu-
naj pred cerkvijo. Vpisujejo predvsem 
otroke iz 1. do 4. razreda. 
ROŽNOVENSKA POBOŽNOST 
Vsak dan v mesecu oktobru vas vabi-
mo k molitvi rožnega venca. Zelo lepo 
bi bilo, če bi vsaka družina zmolila, 
vsak večer, vsaj eno desetko. Molitev 
rožnega venca je ustavila že marsika-
tero vojno v zgodovini človeštva in 
obvarovala mnoge molivce in družine 
pred zlom in nesrečo. V cerkvi bomo 
molili rožni venec pol ure pred sveto 
mašo. Molitev bodo vodili veroučenci 
zadnje triade. Razpored bomo določili 
pri verouku.
KOLESARJENJE PO PODRUŽNI-
CAH bo v primeru lepega vremena v 
soboto, 1. 10., po postojnskih podru-
žnicah. Začetek ob 9. uri izpred cerkve 
sv. Štefana. Ob koncu kolesarjenja nas 
čakata pica in sok. V soboto, 8. 10., 
bomo izvedli kolesarjenje po studen-
skih podružnicah. Začnemo v Strmici 
ob 9.30, zaključimo na Prepihu, kjer 
nas čaka najboljši hamburger na svetu. 
Na obe kolesarjenji vabimo birmance 
in birmanke, pa tudi vse starše, botre 
in vse, ki radi sedete na kolo z baterijo 
ali brez nje. Vsi na kolo, zagotovo bo 
lepo!

DEKANIJSKA PRIPRAVA STAR-
ŠEV NA KRST OTROKA bo pote-
kala prve tri sobote v oktobru ob 16. 
uri v župnijski dvorani. Prvo srečanje 
že v soboto, 1. 10., ob 16. uri.
KATEHEZE ZA MLADE 18+. V 
soboto, 8. 10., ob 20. uri bo v cerkvi 
v Šturjah prva od katehez »Vstani in 
hodi«. Anja Kastelic bo enkrat meseč-
no vodila kateheze, ki v srcih mladih 
pomagajo prebuditi pravo ljubezen in 
življenje. 
DEKANIJSKO ROMANJE NA 
BREZJE bo v nedeljo, 23. 10. Odhod 
avtobusa z avtobusne postaje v Postoj-
ni bo ob 13. uri. Prijave na romanje 
zbiramo v župnijski pisarni in po te-
lefonu na 041 379 468 do vključno ne-
delje, 16. oktobra. V kolikor bo dovolj 
prijav iz Studenega, bomo en avtobus 
naročili tudi za Studeno. Prosimo, 
da se prijavite čim prej. Program ro-
manja: ob 15. uri bo molitev rožnega 
venca, nato pete litanije, ob 16. uri bo 
sveta maša. Na Brezjah bo priložnost 
tudi za sveto spoved. Odhod domov 
ob 18. uri. To nedeljo v Postojni ne bo 
večerne maše. 
KUPITE KOLEDAR društva pro-
stovoljcev Vincencijeve zveze in pod-
prite gradnjo doma za brezdomce na 
Mirenskem gradu. Svoj dar nakažete 
na TRR: 5156 6100 0001 6125 821. Na 
mizici so tudi ovojnice s položnico. 
Priporočeni dar je 10€. Na voljo je še 
več kot 40 koledarjev. Hvala vsem, za 
vaš dar in pomoč. 

18. 
sep.

25. NEDELJA MED LETOM
Jožef  Kupertinski, duhovnik

8h
10h
10h
19h

T
T
J
J

za žive in rajne obeh župnij
++ Martin in Ivanka Mihelčič in + Iva Žnidaršič
Studeno v čast Svetemu Duhu za zdravje
v zahvalo
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19. 
sep.

Ponedeljek
Januarij, škof  in mučenec

19h

18h

B
T
J

+ Slavko Jelić
+ Branko Jenček
Belsko + Anica Požar, osmina, Belsko 11

20. 
sep.

Torek 
Andrej Kim Tae-gon, duh. 

in korejski mučenci

19h

18h

S
J
T

+ Valter Fajdiga, osmina
+++ Mladenič in Smrdel
Belsko + Dragica Kolenc, Belsko 23

21. 
sep.

Sreda
Matej, evangelist in apostol

19h
18h

J
T

+++ Jež in Milavec
Studeno + Miroslav Milavec in v zahvalo na novega člana

22. 
sep.

Četrtek
Mavricij, mučenec

19h
18h

T
J

v zahvalo Borsellino
Gorenje + Kristjan Sever, Gorenje 2b

23. 
sep.

Petek
Pij iz Pietrelcine, redovnik

19h
11h

T
J

+ Klelija Sever in +++ Sever
Talita Kum ++ Anton in Marija Širca

24. 
sep.

Sobota
Anton Martin Slomšek, škof 19h J 

T
+++ Mrak in Požar
+++ Vilhar, Veliki Otok 30

25. 
sep.

26. NEDELJA MED LETOM
SLOMŠKOVA NEDELJA

Sergij Radoneški, menih

8h
10h
10h
19h

J
J
T
T

+++ Jožefa, Anton, Veronika in Jožef Lenarčič
+ Ana Paternost 
Studeno + Viktor Vilhar in + Irena Milavec, Studeno 76
za žive in rajne obeh župnij

26. 
sep.

Ponedeljek
Kozma in Damjan, mučenca 19h J

T
v čast Materi Božji za vnukinjo
+ Leon Brezic

27. 
sep.

Torek
Vincencij Pavelski, duh in 

ustanovitelj lazaristov
19h T

J
+ Marjan Vilhar
++ Stanislava in Matija Čevna

28. 
sep.

Sreda
Venčeslav, mučenec

19h
18h

J
T

++ Silvana in Jožef  Širca
Gorenje +++ Jurca, Gorenje 26

29. 
sep.

Četrtek
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

19h
18h

T
J

+ Ivanka Geržina
Studeno + Mirko Jenček, Studeno 40

30. 
sep.

Petek
Hieronim, duhovnik in c.u.

19h
11h

J
T

za zdravje in pomnožitev vere v družini Grgić
Talita Kum + Darko Kolenc

1. 
okt.

Sobota
Terezija Deteta Jezusa, dev. in c.u.

19h
18h

J
T

+ Milan Škerjanc
Zagon + Albin Černjač

2. 
okt.

27. NEDELJA MED LETOM
Rožnovenska nedelja

8h
10h
10h
19h

T
T
J
J

za žive in rajne obeh župnij
v zahvalo MB in za zdravje
Studeno + Marjan Muha, Studeno 103
v zahvalo


