MAŠNI NAMENI
26.
avgust

21. NEDELJA MED LETOM Ivana

27.
avgust

Ponedeljek
Monika, mati sv. Avguština

28.
avgust

Torek
Avguštin, škof in cerk. učitelj

29.
avgust

Sreda
Mučeništvo Janeza Krstnika

30.
avgust

Četrtek
Feliks (Srečko), mučenec

31.
avgust

Petek
Rajmund Nonat, redovnik

1.
sept.

Sobota
Egidij, (Tilen), opat

2.
sept.

22. NEDELJA MED LETOM
Marjeta, devica, mučenka

3.
sept.

Ponedeljek
Gregor Veliki, papež

4.
sept.

Torek
Rozalija Sicilska, devica

5.
sept.

Sreda
Mati Terezija, redovnica

6.
sept.

Četrtek
Zaharija, prerok

7.
sept.

Petek
Marko Križevčan, mučenec

8.
sept.

Sobota
Marijino rojstvo
mali šmaren

9.
sept.

23. NEDELJA MED LETOM Peter

10h

B

Belsko za vse žive in rajne iz Gerželjeve
družine, Belsko 41

19h

B

Studeno + Milojka Mozetič

19h

J

19h

B

Gorenje + Alojz in ++ starši Požar, Gorenje 11
Studeno +++ Mrhar, Strmca 15

10h

B

Gorenje v čast Svetemu Duhu, Gorenje
15

19h

J

Studeno +++ Rudolf, Strmca 3

19h

J

Studeno po namenu

11.30

J
P

Planinska gora +++ Brigita, Karin in
Marjan, Strmca in drugi namen + Aldo
Širca, Studeno 20

Bichier, red. ustanoviteljica

Klaver, jezuit, misijonar

BOŽJA BEDEDA: Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede,
ki sem vam jih govóril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri,
ki ne verujejo.«
Izdala: Župnija Studeno, Vilharjeva 2, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, http://zupnija.studeno.com, zupnija.postojna@rkc.si

Oznanila

Župnije Studeno

Datum: 26. 8. 2018

Številka: 138

“Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?”
Že nekaj nedelj zaporedoma poslušamo Jezus govor v Kafarnaumu o resničnem
kruhu življenja, s katerim je želel razložiti dogodek pomnožitve kruha. Kruh,
ki ga on daje, je njegovo telo in kri, je on sam, ki daje življenje. Veliko njegovih
učencev je začelo godrnjati in se spotikati nad Jezusovimi besedami: »Trda je ta
beseda. Kdo jo more poslušati?« so govorili. Ko jih je Jezus v puščavi nasitil, so
bili vsi navdušeni nad njim. Kar za kralja bi ga postavili. Ko pa je govoril o razdajanju sebe, o darovanju svojega življenja, je navdušenje splahnelo. »Po tistem
je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili za njim,« pravi evangelij.
Lahko je slediti nekomu, ki daje kruh, odpravlja napor in znoj, ki poskrbi za
čimbolj udobno življenje. Težje pa se je navdušiti nad tistim, ki vabi k odpovedi,
pritegovanju, žrtvi. Tako v Jezusovem času kot danes.
Jezusova drža samorazdajanja je bila za mnoge učence trda in nesprejemljiva.
Toda Jezus od nje ni odstopil. Svoje ljubezni ni želel pokazati le z besedami
ali dobrimi željami, ampak z vsem bitjem, s telesom in krvjo. Dal je svoje življenje. Na križu se je razdal vsega. Težko verjamemo nekomu in težko se mu
zaupamo, če ni pripravljen dati za nas svojega življenja. Ljubezen želi dati vse,
tudi življenje. Takšna ljubezen se kaže v življenju zakoncev, ki se sprejemajo v
vsem, v sreči in nesreči, v zdravju in bolezni. Ali pa v starših, ki razdajajo svoje
življenje za otroke. V hčeri, ki skrbi za svoje stare in bolne starše, v zdravnici, ki
z ljubeznijo pristopa k vsakemu bolniku; v učitelju ali katehetu, ki potrpežljivo
vzgajata mladino ... Ljubezen daje vse.
Ko je mnogo učencev odšlo, je Jezus rekel dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega
življenja imaš ...« Tudi naš odgovor je: » Gospod, h komu naj gremo?« Toliko
stvari in ljudi je, ob katerih se ustavljamo, od katerih pričakujemo trden odgovor na svoja vprašanja, ki nam ponujajo življenje, veselje. Toliko idej imamo, ki
se zdijo zadovoljive, toliko predstav o sebi, o ljudeh, o svetu in o Bogu. Gospod,
h komu pojdemo? Besede večnega življenja imaš. Nahrani nas s svojo besedo,
da bomo živeli.

SV. JERNEJ – BELSKO - Ob praznovanju opasila v čast apostola sv.
Jerneja iskreno čestitamo vsem vaščanom vasi Bukovje in Belsko. Bodite kakor sv. Jernej možje in žene v
katerih ni zvijače temveč velika ljubezen do resnice.

Šolsko mašo bomo imeli med tednom, ker sta ob nedeljah sveti maši
na podružnicah v Gorenjah in na
Planinski gori. Na začetku maše v torek prinesite šolske torbe pred oltar,
da jih bomo pri maši blagoslovili. Pri
maši poje otroški pevski zbor.

ODPOVED KONCERTA Zaradi
nezgode in operacije baritonista Juana Vasleta je koncert, ki je bil napovedan za nedeljo, 26. 8., ob 20.
uri, odpovedan. Iskreno opravičilo
organizatorja in pevca. Prosimo za
razumevanje.

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON
- ČETRTI TERMIN bo potekal v
dveh zaporednih vikendih od petka,
7. 9. do nedelje, 9. 9. in od petka,
14. 9. do sobote,15. 9., z začetkom
ob 16. uri. Prijavite se pri župniku v
Postojni ali z elektronsko prijavnico,
ki jo najdete na spletni strani župnije.

POHOD K SVETEMU HIERONIMU Na prvo nedeljo v septembru,
2. 9. lepo vabljeni na tradicionalno
romanje k Svetemu Hieronimu na
Nanosu, kjer bomo ob 12. uri darovali romarsko mašo.
KATEHETSKO PISMO VEROUČENCEM IN NJIHOVIM STARŠEM Na mizici za tiskovine je pripravljeno katehetsko pismo v katerem
smo objavili nekaj splošnih navodil
in urnik verouka za novo veroučno
leto. Pismo je namenjeno družinam
veroučencev. Pismo je objavljeno
tuid na spletni strani župnije Studeno.
BLAGOSLOV VEROUČENCEV
IN ŠOLSKIH TORB bo v torek, 4.
9., ob 19. uri med sveto mašo. K maši
so zato posebej povabljeni vsi veroučenci. Pred sveto mašo bo od 16.30
naprej priložnost za sveto spoved veroučencev nižjih razredov (4.-6.r.),
nato od 17. uri še spoved (7-9.r.). Po
maši bo vpis otrok v prvi razred.

PRIJAVE ZA ŽUPNIJSKO ROMANJE NA ČEŠKO IN SLOVAŠKO Do
sedaj je prijavljenih le 12 romarjev,
kar je premalo, da bi se romanje izplačalo; potrebujemo vsaj 30 romarjev. Čas za prijavo na romanje je še
do nedelje, 2. 9.. Če ne bo dovolj prijav, bomo romanje odpovedali.
MOLITVENI DAN ZA NOVE
DUHOVNE POKLICE V ŠKOFIJI
KOPER bo v soboto, 8. 9. v baziliki na Sveti Gori. Posebej želimo ta
dan prositi za nove duhovne poklice,
za svetost poklicanih, za vse tiste, ki
v naši škofiji opravljajo katehetsko
službo in za družine v katerih rastejo
in zorijo duhovni poklici, da bo tudi
na tak način prišlo do izraza letošnje
geslo: »Prižigaj luč vere«.
Spored srečanja: Ob 8. uri bo molitev Križevega pota s Prevala na Sveto
Goro. Ob 9.30 bo srečanje za strežnike in strežnice ter otroke v kapeli
Marijinega prikazovanja. V baziliki

bo ob 9.30 potekala molitvena ura.
Ob 10.30 bo sveta maša s somaševanjem škofa in letošnjih jubilantov ter
drugih duhovnikov. Ob koncu maše
bodo katehistinje in katehisti prejeli
diplome katehetske šole. Po maši bo
ob 13. uri koncert mladinskega zbora Kraške dekanije; ob 13.30 pa bodo
litanije Matere Božje in blagoslov z
Najsvetejšim. Lepo vabljeni.
MARIJINO ROJSTVO (8. 9.)

srcu Afrike potrebujejo hrano, vodo,
šole in zdravila.
Namen: Zbrana sredstva so namenjena pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki nimajo
osnovnih dobrin za preživetje.
Če moreš pomagaj tudi ti. Kako?
Svoj dar nakaži na TRR: SI56 0214
0001 5556 761, Namen: Za srce Afrike, Ref: SI00 212, Slovenska karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana.

V soboto na mali šmaren ste povabljeni na rojstni dan nebeške Matere.
Sveta maša bo ob 19. uri v Studenem.

URADNE URE župnijske pisarne
bodo vsak teden ob torkih in četrtkih, od 10. do 12. ure in ob petkih,
od 15. do 17. ure. Priložnost za naPrvi petek bo 7. 9. V župniji Stu- ročanje svetih maš pa je tudi vsak
deno bomo zato bolnike in ostare- dan po sveti maši oziroma v času
le obiskali na domu v soboto, 8. 9. uradnih ur po telefonu.
dopoldne.
ČIŠČENJE CERKVE SV. JAKOBA.
SREČANJE MLADINSKE SKUPINE bo v soboto, 8. 9., ob 20. uri v
župnišču v Studenem. Vabljeni vsi
srednješolci od prvega do četrtega
letnika. Pogovorili se bomo o poteku
mladinskih srečanj ter o romanju v
Stično mladih 2018, ki bo v soboto,
15. 9.. Skupaj bomo razmišljali o letošnji poslanici mladim v Stični z naslovom »Ne boj se Marija, kajti našla
si milost pri Bogu« (Lk 1, 30).

V tednu od 27. 8. do 2. 9., čistijo cerkve gospe Sonja Rebec, Darja Vidmar in Irena Japelj. V tednu od 3. 9.
do 9. 9. čistijo cerkev gospe Tatjana
Simčič, Marija Rot in Marjetka Podboj.

OSMRTNICA: V večno domovino
k Stvarniku življenja je odšel + Alojz
Marušič, ki je bil rojen v Bukovju,
živel v Izoli, pokopan pa bo v torek,
28. 8., ob 17. uri v Belskem. Rajnega
PLANINSKA GORA (9. 9.) V ne- priporočamo v molitev.
deljo, 9. 9. bo romanje in sveta maša
na Planinski gori ob 11.30 uri. Lepo KMEČKA DIETA: Pepca zavistno
prijateljici Štefki: »Ohoho, kako si
vabljeni.
lepo shujšala. Kakšna nova dieta?«
AKCIJA: ZA SRCE AFRIKE
Štefka: »Kje pa! Le krompir, korenje
Slovenska Karitas v drugi polovici in fižol.« »A res? Pa si vse to kuhala
avgusta začenja 13. dobrodelno akci- ali pekla? »Okopavala.« reče Štefka.
jo Za srce Afrike, po geslom Otroci v

