MAŠNI NAMENI
10h

J

Studeno +++ Mrhar in Jenček, Strmca 15

Torek
Sergij Radoneški, menih

19h

J

Gorenje + Ema Jurca, Gorenje 26

26.
sept.

Sreda
Kozma in Damijan, mučenca

18h

B

Belsko + Gabrijela Bajc

27.
sept.

Četrtek
Vincencij Pavelski, duhovnik

18h

J

Strmca za zdravje in Božje varstvo

28.
sept.

Petek
Venčeslav, mučenec

19h

B

Gorenje + Vida Križman (osmina)

29.
sept.

Sobota
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

30.
sept.

26. NEDELJA MED LETOM
Hieronim, duhovnik
in cerkveni učitelj

10h

B

Studeno ++ Marija in Janez Podboj, Studeno 32a

1.
okt.

Ponedeljek
Terezija Deteta Jezusa, devica in
cer. učiteljica

2.
okt.

Torek
Angeli varuhi

3.
okt.

Sreda
Frančiške Borgia, redovnik

18h

B

Studeno + Marjan Milavec, Studeno 40

4.
okt.

Četrtek
Frančišek Asiški, redovnik

5.
okt.

Petek
Marija Favstina Kowalska

6.
okt.

Sobota
Bruno, ustanovitelj
kartuzijanov

18h

B

Predjama +++ iz rodbine Jager, Krajgerjeva 10

10h

J

Studeno + Marjan Jenček

25. NEDELJA MED LETOM

23.
sept.

Slomškova ned. ekumenski dan
Pij iz Pietrelcine, redovnik

24.
sept.

Ponedeljek
Anton Martin Slomšek

25.
sept.

7.
okt.

27. NEDELJA MED LETOM

Slomškova ned. ekumenski dan
Pij iz Pietrelcine, redovnik

BOŽJA BEDEDA: Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel: »Če kdo hoče
biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. In vzel je otroka, ga postavil
mednje, ga objel in jim rekel:»Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu,
mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je
poslal.« « (Mr, 9,35-37).
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: 23. 9. 2018

Številka: 140

“Sin človekov bo izročen v človeške roke in
ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po
treh dneh vstal.”
Razmišljajmo o evangeliju 25. nedelje med letom. S temi besedami v Markovem evangeliju Jezus že drugič napove svojo smrt in vstajenje. Učenci pa
ponovno teh besed ne razumejo. Ne razumejo, da pomenijo središče naše
vere, saj hkrati izražajo ves naš greh in vso Božjo ljubezen do nas.
Ko je Jezus prvič napovedal svojo smrt in vstajenje, je satan navdihnil Petra,
da je Jezusu javno nasprotoval. V drugo pa je satan bolj prebrisan. Učence
zapre v molk. Upori in nasprotovanja, ki si ne upajo priti na dan, so najgloblja
težava. Zato Jezus v hiši v Kafarnaumu učence izzove z vprašanjem: »O čem
ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali,
kdo med njimi je največji.
Človek želi biti največji zato, ker se čuti nepomembnega in brez vrednosti. Ne
čuti se ljubljenega, zato ne more sprejeti sebe in še manj druge. Stalno želi biti
drugačen, malo večji od sebe in drugih. Kadar ljudje razpravljajo in se prepirajo, tudi v Cerkvi, ni to nikoli iz ljubezni do resnice. Za resnico je potrebno
iskanje, poslušanje, dialog. Prepir služi le gospodovanju. Želja po njem žene
vsakogar v boj z drugimi. Tako razprši skupnost na veliko posameznikov, ki
so zaprti vase, vsakdo v prepričanju, da je sonce, okrog katerega se vse vrti.
Jezus nas zato v besedi življenja uči: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh
zadnji in vsem služabnik.« Poželenju po gospodovanju z imetjem, močjo in
videzom zoperstavi željo po služenju in sprejemanju majhnih. V tem je Božja
veličina in naša podobnost Bogu . Ker je Bog ljubezen, ne potrjuje sebe na
račun drugih, ampak potrjuje druge na svoj račun; ne poslužuje se človeka,
ampak mu služi. Biti ubog, ponižen in majhen je lastnost Boga, ki je postal
zadnji in vsem služabnik. Hvala vsem, ki ste na farni dan služili župnijskemu
občestvu. Naj bo Bog bogat plačnik in naj usliši vaše molitve in prošnje.
Župnik

MISAL SV. DANIJELA V ZALOGU - PRVOVRSTEN SREDNJEVEŠKI ROKOPIS V Slovenijo se je
vrnil iluminirani rokopisni kodeks,
posebni misal oglejskega obredja,
napisan leta 1481 za cerkev sv. Danijela v Zalogu, takrat župnija Slavina.
Besedilo je latinsko, pisano v gotici
v dveh stolpcih, v vsakem stolpcu je
25 vrstic. V vsebinskem pogledu je
kodeks pomemben kot redek ohranjen primerek misala po obredju
oglejskega patriarhata. Rokopis ima
ohranjen kolofon z vsemi podatki:
datum nakupa, cena, kraj naročila
in izdelave, največje bogastvo pa so
slovenska osebna in ledinska imena
naročnikov. Več si lahko preberete
v novi številki družine ali pa tudi na
spletni strani naše župnije.
SVETI HIERONIM Nekje na našem Krasu se je rodil veliki cerkveni oče in prevajalec ter razlagalec
Svetega pisma, sv. Hieronim. V nedeljo, 30. 9. 2018, obhajamo njegov
god. V tem letu se pripravljamo na
1600-letnico njegove svetniške smrti. Njegovo najpomembnejše delo je
prevod Svetega pisma v latinščino,
ki ga imenujemo Vulgata (ljudski
prevod). To sicer ni bil prvi tovrstni
prevod, pred tem so obstajali že drugi, ki jih skupno poimenujemo Vetus Latina, vendar jih je s svojo kakovostjo postopno povsem zasenčil.
Nastal je po hebrejskih, aramejskih
in grških izvirnikih. Cerkev je Hieronimov prevod razglasila za uradni
prevod Cerkve in ga kot takega uporabljala vse do drugega vatikanskega
koncila, torej več kot 1500 let, kar ni
malo.
Duh in iskrivost Hieronimovega pi-

sanja je moč začutiti tudi v kratkem
odlomku iz njegovega pisma emonskim devicam: »Majhen papir kaže,
da živim v samoti. Zategadelj sem
svoj dolgi govor stisnil na tesni prostor. Rad bi se z vami še kaj več pomenil, pa me ozki listič sili molčati. Pisemce je sicer drobno, kramljanje pa
je dolgo. Vendar pa prav iz te zadrege
spoznajte, da vas ljubim, ker me niti
pomanjkanje pisalnih potrebščin ni
zadržalo, da vam ne bi pisal.«
Naj nam prošnja k svetemu Hieronimu podelil veselje in ljubezen do
Svetega pisma, da bomo v njem našli
kažipot življenja.
URNIK SVETIH MAŠ Od ponedeljka, 1. oktobra, dalje bodo večerne
svete maše eno uro prej, ob 18. uri.
ROŽNOVENSKA POBOŽNOST
Rožnovenska pobožnost se začne v
ponedeljek, 1. oktobra. Potrudimo
se, da bomo v mesecu oktobru radi
molili rožni venec, vsaj kakšno desetko v družinskem krogu. Kako se moli
rožni venec, si lahko preberete tudi
na spletnem naslovu: http://www.
molitev.net/molitev/rozni-venec
MEDŽUGORJE Vabljeni na romanje v Medžugorje od petka, 28. 9., do
nedelje, 30. 9. 2018. Odhod iz Postojne ob 15.30. Vožnja in 2x polpenzion
je 90€. Informacije 040 324 268 ali 05
726 28 53.
DEKANIJSKA PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA Tečaj bo
potekal tri zaporedne sobote: 29. 9.,
6. 10. in 13.10. ob 16. uri. Tečaj je obvezen za starše, ki bodo krstili prvega
otroka. K drugemu srečanju so lepo

povabljeni tudi botri.
GOVORILNE URE Katehistinja
Mateja Magajna bo imela govorilne
ure za staršev v četrtek, 27. 9., pol
ure pred veroukom ob 16.15 v veliki
učilnici v župnišču v Studenem.
RITEM SRCA 2018. Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca
2018 bo 11. 10. 2018 v športni dvorani OŠ Alojzija Šuštarja (Zavod sv.
Stanislava) v Šentvidu nad Ljubljano
ob 19.30. Nove pesmi bo predstavilo
7 izvajalcev: Odsev, Glasbena skupina Spes, Neža in Damjan Pančur,
Marko Nzobandora, Kristina Sadar,
Proper ter Svetniki. Vstopnina je 5€
ter 5€ avtobusni prevoz. Ob prijavi
je potrebno plačati prispevek, ker
bomo vnaprej naročili karte. Prijave
zbiramo do nedelje, 30. 9. 2018.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE SV. JAKOBA. V tednu od 24.
9., do 30. 9., čistita cerkev gospe Cirilka Kos in Nelka Premrl. V tednu
od 1. 10., do 7. 10., čistita cerkev gospe Andreja Podboj in Anica Milavec.
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV S čiščenjem veroučnih
prostorov bomo začeli od 15. oktobra dalje. Tako kot lani prosimo za
čiščenje starše veroučencev. Po dve
mami na teden, kar pomeni 2x v letu.
Lani je čiščenje lepo potekalo, za kar
se vsem zahvaljujem, prav tako vsem,
ki skrbite za naše cerkve, farno in podružnične. Nekateri sprašujete ali ne
bomo sedaj najeli čistilke, ker je bil
omenjen dar za čiščenje v katehetskem pismu ob začetku leta. Čistilko
smo pridobili v župniji Postojna, ker

smo imeli v lanskem letu težave s čiščenjem veroučnih prostorov.
V župniji Studeno bo prispevek za
katehezo, ki ga bodo letos darovali
starši veroučencev, namenjen v glavnem za kritje stroškov potnin veroučiteljev, ki se vozijo iz Postojne in
znaša za tri voznike letno okoli 570
€. Za delno kritje stroškov elektrike
in ogrevanja, ki sta približno 1000€
in stroška za katehetske ure. Po določilih škofovske konference pripada
vsakemu katehetu dar 10€ na katehetsko uro. Letos moramo za katehete zagotoviti 600€. Če bodo oddali
vsi veroučenci prispevek za katehezo,
bomo iz prispevka 32 družin zbrali
(nekatere družine imate po več otrok
pri verouku) 770€, ker je približno
1/3 dejanskih stroškov za verouk.
Upam, da ta razlaga zadostuje, če
kdo z njo ni zadovoljen, lahko pride
v župnišče, kjer mu bomo še podrobneje razložili. Ob tem se zahvaljujem
vsem, ki s prostovoljnim delom veliko naredite za svojo župnijo in cerkve. Bog naj vam povrne za vsak vaš
dar in vsako prostovoljno uro.
ZBIRANJE DAROV ZA RESTAVRIRANJE OTLARJA V STRMCI Upam tudi, da že pridno zbirate
darove za obnovo glavnega oltarja v
Strmci. Do sedaj sem prejel darove 4
darovalcev v višini 1500€.
OSMRTNICA: K Gospodarju življenja je dne 9. 9. odšla Vida Križman, roj. Klemen, Gorenje 24. Mašo
za 8. dan bomo darovali v petek, 28.
9. v Gorenjah. Pokojno priporočamo
v molitev. Hvaležni smo za dar za
cerkev ob pogrbu v znesku 94,11€.

