
3. NEDELJA MED LETOM
Srce – košček sveta, ki ga lahko 

spremenimo
Če stvarno gledamo na svet, lahko 
kaj kmalu ugotovimo, da velikokrat 
kaže klavrno in tragično podobo. 
Sprt, skregan in raztrgan je po dol-
gem in po čez. Še vedno je veliko 
miselnih prepadov med Vzhodom in 
Zahodom, krivičnih razlik med Se-
verom in Jugom, med prvim, drugim 
in tretjim svetom. Žalosti nas vojna 
v Ukrajini, sovraštvo, terorizem in 
vsakovrstno drugo zlo. In nenaza-
dnje, tudi kristjani smo v tem skre-
ganem svetu še vedno razdeljeni. Ob 
vsem tem se lahko vprašamo, ali Bog 
še vedno vodi zgodovino, ali je še ve-
dno prisoten v svetu, ki ga je ustvaril.
Kot strela z jasnega, nas zadene Je-
zusovo povabilo prvim apostolom: 
»Hodite za menoj« (Mt 4,19). Jezus, 
ki je hodil ob Galilejskem jezeru in 
naletel na ribiče Andreja in Petra, 
nato pa še na Jakoba in Janeza, je 
vstopil v njihov idilični in zasanjani 
vsakdan. Jakob in Janez sta z očetom 
popravljala mreže, medtem ko ju Je-
zus povabi k neizmerno pomemb-
nejšemu delu: skupaj z njim popra-
viti ta svet, ozdraviti ga v korenini, 
prinesti mu odrešenje, edinost, smi-
sel in upanje – Božje kraljestvo.
Marsikoga muči vprašanje, ali je v ta 
svet že prišlo odrešenje, ko pa se tega 

še zdaleč ne vidi. Tudi Jezusovi za-
četki so bili neznatni: za svoje učen-
ce je izbral nekaj preprostih ribičev 
in kmetov. Po njihovem delovanju 
je evangelij začel osvajati svet. Veli-
ko ljudi se je že odzvalo na enkratno 
avanturo: popravljati svet, prekvašati 
svet z evangelijem in njegovo močjo. 
Največje zlo na svetu ni moč hudobi-
je, ampak šibkost dobrote; da se do-
bri ljudje trudijo biti premalo dobri. 
To »popravilo« pa lahko začnemo 
najprej pri sebi. Edini košček sveta, 
ki ga lahko spremenimo, je naše srce.

4. NEDELJA MED LETOM
Blagor – politika kristjanov

Človeški odnosi so lepi, a tudi za-
pleteni, saj v odnosih med ljudmi 
vedno pride kaj narobe. Vedno bodo 
med nami ubogi, žalostni, odrinjeni 
ali kako drugače zapostavljeni. Toda 
Bog do vsega tega ni brezčuten. Vse 
hudo, ki se dogaja, vidi in spremlja. 
Obljublja, da bo ob svojem času vse 
spremenil v blagor.
Jezusov govor o blagrih je predvsem 
spodbuda. Kljub temu, da bo na sve-
tu vedno kaj narobe, pa to ne pome-
ni, da mora tako ostati in da se ne 
da ničesar spremeniti. Kristjan, ki 
je človek upanja, se ne sme vdati v 
usodo ali malodušno obupovati. Na 
tem področju je spodbudna molitev 
za mir, ki jo pripisujejo sv. Franči-
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šku: »Kjer je sovraštvo, naj prinašam 
ljubezen. Kjer je žalitev, naj prina-
šam odpuščanje. Kjer je nesloga, naj 
prinašam edinost. Kjer je dvom, naj 
prinašam vero. Kjer je zmota, naj 
prinašam resnico. Kjer je obup, naj 
prinašam upanje. Kjer je žalost, naj 
prinašam veselje. Kjer je tema, naj 
prinašam luč.«
Takšna naj bi bila »politika« vernih 
ljudi oz. politika kristjanov. V tovr-
stno politiko se ne le smemo, ampak 
se moramo vključiti. Četudi nas bo 
kdo zaradi tega zapostavljal, prega-
njal, nam očital, da se vmešavamo v 
njegovo področje, o nas lažnivo go-
voril ali nam kako drugače naspro-
toval, ne smemo obupati. V Jezuso-
vih blagrih se nenazadnje prepletata 
sedanjost in večnost. Zagotovo niso 
le obljuba za poslednje čase, ampak 
predvsem program za sedanje življe-
nje. Uresničevati jih moramo že se-
daj, čeprav slutimo, da nas njihovo 
polno uresničenje čaka nekje drugje.

ŽUPNIJSKA OZNANILA 
MAŠE OB DELAVNIKIH OD  
PONEDELJKA DO PETKA so v žu-
pnijski kapeli v župnišču.
NEDELJA BOŽJE BESEDE V ne-
deljo, 22. 1. v Cerkvi praznujemo 
nedeljo Božje besede. Na Škofijski 
gimnaziji v Vipavi bo ob 15h škofij-
sko srečanje prijateljev Božje besede, 
posebno bibličnih skupin, na kate-
rem bo spregovoril dr. Alan Tedeško. 
Po njem sledi srečanje ob dobrotah, 
ki jih prinesejo udeleženci s seboj. 
Lepo povabljeni!
POGREŠAMO še dve trobi s Svetogor-
skima podobama. (Torba št. 5 in št. 7).

VEROUK bo za vse razrede po urniku.
MINI SVETOPISEMSKI MARA-
TON V ŽIVO V ponedeljek, 23. 1., 
od 18.45 dalje ste vabljeni k enour-
nemu branju Matejevega evangelija v 
župnijski kapeli. 
15. SVETOPISEMSKI MARATON 
PO ZOOMU V torek, 24. 1. se bomo 
od 20h do 21h pridružili branju Sve-
tega pisma, ki poteka od 21. 1. do 26. 
1. po vsej Sloveniji. Vodilo misijona 
je: »Le pogum, vstani (Mr 10,49). Ve-
liko zanimivega o poteku maratona 
najdete na https://www.svetopisem-
skimaraton.si/. Kdor želi sodelovati 
pri branju po ZOOMU naj o tem ob-
vesti župnika.
SKLEP TEDNA MOLITVE ZA 
EDINOST KRISTJANOV bomo 
obhajali na praznik Spreobrnitve 
apostola Pavla, v sredo, 25. 1. Večer-
na sv. maša bo izjemoma v župnijski 
cerkvi. Med nami bo pravoslavni 
duhovnik jerej Darko Petaković in 
nekateri predstavniki pravoslavne 
Cerkve. 
SEJA ŽPS POSTOJNA bo v četrtek, 
26. 1., ob 19.15 v župnijski dvorani.
SPREMENJENI Drugo srečanje bo 
v torek, 31. 1., ob 18.45. Program je 
namenjen poglabljanju v skrivnosti 
svete maše. Vabljeni tudi tisti, ki ste 
prvo srečanje zamudili. 
BIBLIČNA SKUPINA bo imela sre-
čanje v sredo, 1. 2., ob 18.45. Razmi-
šljali bomo o Božji besedi 5. nedelje 
med letom.
GOSPODOVO DAROVANJE – 
SVEČNICA V Postojni bo v če-
trtek, 2. 2. maša ob 10h in ob 18h 
v Studenem pa bo maša ob 18h.  



V cerkvi bodo na razpolago tudi sve-
če in papirnati ščitniki zanje. Pripo-
ročeni dar za svečo je 2€.
Po svečnici pospravimo jaslice v cer-
kvah. Še enkrat se iskreno zahvaljuje-
mo vsem jasličarjem za njihov trudi: 
Bernardu in Jožetu Boletu za jaslice v 
cerkvi sv. Štefana, Antonu Ipavcu za 
jaslice v Zalogu, vaščanom Strmce in 
Lohače za jaslice v cerkvi sv. Jakoba 
v Studenem, pa tudi Leopoldu Nago-
detu za jaslice v domači garaži s kate-
rimi oznanja božično skrivnost. Naj 
učlovečeni živi v naših srcih in nas 
vodi skozi vse leto pri našem delu in 
življenju.
SLOVESNOST OB PRAZNOVA-
NJU 30-LETNICE ŽUPNIJSKE 
KARITAS STUDENO bo v soboto, 
28. 1., ob 18h v Kulturnem domu v 
Studenem. Članom/cam Župnijske 
Karitas Studeno ob okroglem jubi-
leju delovanja iskreno čestitamo in 
želimo še veliko let prepotrebnega 
delovanja. Vsi lepo vabljeni na pra-
znovanje.
BLAŽEV ŽEGEN bomo delili v Po-
stojni v petek, 3. 2., pri večerni maši. 
V Studenem pa bomo Blažev žegen 
delili že na svečnico, 2. 2., ob zaključ-
ku svete maše.  
PRVI PETEK, 3. 2. Dopoldne bomo 
obiskali bolnike in ostarele na domo-
vih v obeh župnijah. 
DELAVNICA LJUBEZEN IN 
SPOLNOST za birmance in birman-
ke bo v soboto, 4. 2., od 10h do 12h 

v prostorih župnišča v Postojni. Ude-
ležba spada v obvezni program pri-
prave na birmo. 

NAŠA RAJNA Gospodar življenja je 
v 97 letu k sebi poklical Ivano Da-
mej. Pogreb bo v ponedeljek ob 15h 
na pokopališču v Postojni. Umrl je 
tudi  Mihael Raodvan iz Zagona. 
Pogreb bo v sredo dopoldne.

MEDŽUPNIJSKA OZNANILA

53. KATEHETSKI SIMPOZIJ z na-
slovom Katehet – odrasli med odra-
slimi bo potekal v spletni obliki med 
23. in 25. januarjem 2023 (vsak večer 
19.00-21.30).
KATEHETSKI DAN pa bo v naši 
škofiji potekal v soboto, 28. 1., od 9h 
do 13h na Mirnskem gradu. Vabljeni 
kateheti in katehistinje ter vsi, ki vas 
kateheza odraslih zanima.
ŠKOFIJSKO SREČANJE IZRE-
DNIH DELIVCEV OBHAJILA bo 
v soboto, 4. 2., v prostorih Škofijske 
gimnazije Vipava in bo trajalo od 9h 
do 13h. Vabljeni izredni delivci ob-
hajila. 
MISEL »Kdor ljubi sebe, ni zmožen 
ljubiti Boga. Kdor pa ne ljubi sebe, 
ker je zanj ljubiti Boga večje boga-
stvo, ta ljubi Boga. Iz tega izhaja, da 
tak ne išče lastne slave, ampak božjo 
slavo. Kdor namreč ljubi sebe, išče 
svojo slavo; kdor pa ljubi Boga, ljubi 
slavo svojega stvarnika« (škof Dadoh 
iz Fotike).

22.
jan.

3. NEDELJA MED LETOM
Vincencij, diakon, mučenec

8h
10h
10h
18h

T
T
J
J

+ Žan Nadoh
za žive in rajne obeh župnij
Studeno ++ Antonija in Jožef Milavec, Studeno 29
+++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič



23.  
jan.

Ponedeljek
Henrik Suzo, dominikanec 18h

J
T
B

+ Jožefa Smerdu
+ Stanislava Milavec
+ Darko Kaluža, 8. dan

24. 
jan.

Torek 
Frančišek Saleški, škof  in c.u. 18h J

T
v zahvalo za zdravje in v priprošnjo DM
Studeno + Marjan Muha, Studeno 103

25.
jan.

Sreda
Spreobrnitev apostola Pavla 18h T

J
++ Andreja in Janko Štefin
Belsko ++ Anica in Anton Požar, Belsko 11

26.  
jan.

Četrtek 
Timotej in Tit, škofa 18h J

T
+ Alojz Milavec
Belsko + Franc in ++ starši Magajna, Bukovje 41

27. 
jan.

Petek
Angela Mariči, devica

11h
18h

J 
T

Talita Kum ++ Andrej in Ivanka
++ Zora in Karlo Česnik Geržina

28.
jan.

Sobota
Tomaž Akvinski, duhovnik, c.u.

8h
18h

J
T

+++ De Paulis in Leoni
+ Ivan Baša

29. 
jan.

4. NEDELJA MED LETOM
Konstancij, škof

8h
10h
10h

18h

J
J
T

T

+++ Marija, Franc, Elo in Drago Fajdiga
za žive in rajne obeh župnij
Studeno +++ Marjan, Matej, Frančiška Milavec 
in Antonija in Iva
++ Miroslava in Andrija Jokić

30.  
jan.

Ponedeljek
Hijacinta Mariscotti,  

tretjerednica
18h

J
T
B

+ Ivana Damej, 8. dan
++ Anita in Vinko Udovič
+ Julija Krajnc

31. 
jan.

Torek
Janez Bosko, duhovnik 18h J

T
+ Franc Smrekar
+++ Olič, Koren in Tomšič

1.
feb

Sreda 
Brigita Irska, opatinja 18h J

T
+ Slavko Jelić
Belsko za zdravje, ++ Jožefa Požar in Stanko Grželj, B6

2.
feb

Četrtek
Jezusovo darovanje, 

svečnica

10h
18h
18h

J
T
J

+ Darko Kaluža, 30. dan
+ Valter Fajdiga (Vilhar)
Studeno ++ Janez Hostnik in Mari Škrat

3.
feb

Petek
Blaž, škof  in mučenec 18h J

T
+ Lovrenc Brezic
+ Matija Kovač

4.
feb

Sobota 
Ansgar,  (Oskar), škof 18h J

T
+ Stanko Šušteršič
+ Marija Rebec

5.
feb.

5. NEDELJA MED LETOM
Agata, devica in mučenka

8h
10h
10h
18h

T
T
J
J

+ Blaž Mršić
za žive in rajne
Studeno ++ Jože in Matija Simčič in +++ Simčič
++ Vida in Edvin Buda
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