MAŠNI NAMENI
21.
okt.

29. NEDELJA MED LETOM

22.
okt.

Ponedeljek
Janez Pavel II. papež

23.
okt.

Torek
Janezu Kapistran, duhovnik

24.
okt.

Sreda
Anton Marija Claret, škof

25.
okt.

Četrtek
Krizant in Darija, mučenca

26.
okt.

Petek
Lucijan in Marcijan, mučenec

27.
okt.

Sobota
Sabina Avilska, mučenka

28.
okt.

30. NEDELJA MED LETOM
žegnanjska nedelja

29.
okt.

Ponedeljek
Mihael Rua, duhovnik

30.
okt.

Torek
Marcel, mučenec

31.
okt.

Sreda
Volbenk, škof, Dan reformacije

1.
nov.

Četrtek
VSI SVETI

2.
nov.

Petek
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
(prvi petek)

3.
nov.

Sobota
Viktorin Ptujski, škof

4.
nov.

31. NEDELJA MED LETOM

10h

B

Studeno +++ Frančiška in Lovrenc Milavec
(obletna) za zdravje

18h

B

Studeno

Misijonska nedelja

Studeno +++ Miklavčič, Klemenc in Magajna, Studeno 93

10h

B

Studeno +++ Brezec in Klemen, Studeno 9

10h

B

11h

B

Belsko za vse pokojne sorodnike Jurca,
Gorenje 15
Predjama za vse pokojne v Predjami

10h

J

Studeno + Anton, Marjan, Miro Milavec,
Studeno 12

16h

B
B
B

Predjama: za duše v vicah
Belsko: za rajne
Studeno: po namenu

17h
18h

Studeno ++ Irena Milavec in Viktor Vilhar
10h

ZAHVALNA NEDELJA

za duše v vicah

B

Studeno +++ Frančiška in Lovrenc Milavec
(obletna)
za zdravje

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: 21. 10. 2018

Številka: 142

SKUPAJ Z MLADIMI PONESIMO
EVANGELIJ VSEM!
Papež Frančišek v pismu za misijonsko nedeljo vabi mlade, da bi razmišljali o
poslanstvu, ki nam ga je zaupal Jezus. »Dragi mladi, ne bojte se Kristusa in
njegove Cerkve! V njiju se skriva zaklad, ki napolnjuje življenje z veseljem.
To vam govorim iz izkušnje: po zaslugi vere sem našel odgovor na svoje sanje in moč, da sem jih uresničil. Iz Jezusovega križa se učimo logike Božjega
darovanja samih sebe (prim. 1 Kor 1,17-25) kot oblike oznanjevanja evangelija za življenje sveta (prim. Jn 3,16). Drznil bi si trditi, da je za mladega, ki
želi hoditi za Kristusom, bistvenega pomena, da išče svojo poklicanost in jo
sprejme.
Nihče ni tako ubog, da ne bi mogel dati nekaj od tega, kar ima, še prej pa
to, kar je. Rad ponavljam spodbudo, ki sem jo dal mladim Čilencem: »Nikoli
ne misli, da nimaš ničesar dati ali da nikogar ne potrebuješ. Pomisli, da te
mnogi ljudje potrebujejo. Vsak naj premisli v svojem srcu, kdo ga potrebuje.«
(Srečanje z mladimi, svetišče Maipu, 17. januarja 2018
MISEL ŠKOFA FRIDERIKA BARAGE: »Ne odlašaj z dobrotami do bližnjega, če mu jih lahko takoj izkažeš; z odlašanjem izgubiš velik del zasluženja. Tvoja ljubezen do bližnjega mora biti širokosrčna; širi jo, kolikor moreš.
Kadar pa bližnjemu sam ne moreš ničesar dobrega storiti, prosi zanj pri drugih! Ali mu pa vsaj od Boga prosi usmiljenja!«
SPOŠTOVANI IN DRAGI VERNIKI V POSTOJNI IN STUDENEM!
Župnija, kjer sem že mesec dni, je nova, lani ustanovljena in zaenkrat kar
majhna. Ima samo štiri podružnice. Tako sem že dvakrat maševal ob nedeljah tu v centru in po enkrat na dveh podružnicah. Med tednom sem bolj
doma.
G. Ivan Bajec je pretekli teden začel graditi novo cerkev. Ima zelo dobro organizirano ekipo stalnih pomočnikov in pridne vernike. Tako ta teden že sami
kopljejo temelje in že začenjajo betonirati. Žene nosijo vodo.
Drugače se imam dobro. Pač začetniške težavice. Motor. Sem ugotovil, da je
še »nekje« zavržen in seveda pokvarjen motor izpred petih let. Zdaj ga popravljamo in upam, da mi bo koristil kot pred leti. Slike še ne morem poslati.

Dragi verniki, ponovno se vam zahvaljujem za vse dobrote, potrpljenje ter molitve preteklih treh let in se
vam še naprej priporočam. S hvaležnostjo, vaš Janko.
NASLOV MISIJONARJA G. JANKA KOSMAČA je: Kosmač Janko,
Mission catholique Sonuko, CI-SAN
PEDRO 01, BP 2015, Cote d'Ivoire,
Afrique, telefon: 00 225 43 80 50 50,
E-naslov: kosmacjanko14@gmail.com.
ŠKOFOVO POVABILO NA SPOMINSKO SLOVESNOST
Vse duhovnike in vernike vabim na
spominsko slovesnost ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne, ki
bo v soboto, 27. oktobra 2018, ob 17.
uri na Sveti Gori. Sveto mašo za vse
padle in umrle na soški fronti in v
prvi svetovni vojni bo vodil njegova
ekscelenca nadškof dr. Juliusz Janusz, dosedanji apostolski nuncij v Sloveniji.
Pred spominsko sveto mašo bo ob
15. uri v baziliki nastopil Orkester
Slovenske vojske, pri sveti maši bo
pel mešani pevski zbor iz Levpe, takoj po sveti maši pa bo v baziliki nastopil moški pevski zbor Razpotje s
sporedom pesmi v jezikih različnih
narodov. Žrtvam prve svetovne vojne se zahvaljujemo za njihov zgled
žive vere v smisel trpljenja in smrti,
za njihovo trdno upanje v lepšo prihodnost, za njihovo brezmejno ljubezen do domovine in prosimo Gospoda, naj vsem rajnim podeli večni
pokoj, nam pa vzajemno blaginjo v
trajnem miru.
Jurij Bizjak, koprski škof
DEKANIJSKO ROMANJE NA
BREZJE BO V NEDELJO, 28. 10..

Avtobus bo odpeljal iz Predjame ob
13. uri, nato pa bo pobral še romarje
v Bukovju, Gorenjah, Belskem, Studenem in Strmci. Odhod na dom ob
18. uri. Prijave za romanje zbiramo
do zasedbe vseh mest. Program romanja: ob 15. uri bo molitvena ura,
nato pete litanije, ob 16. uri bo sveta
maša.
Na praznik VSEH SVETIH, 1. 11.,
bo sveta maša v Studenem ob 10.
uri. Po maši bo molitev in blagoslov
grobov. Med molitvijo za pokojne na
pokopališčih prosimo za mir in zbranost.
BLAGOSLOV GROBOV V BELSKEM IN V PREDJAMI bo združen
s sveto mašo in to en dan pred VSEMI SVETIMI. Tako bo sveta maša za
vse pokojne vaščane, ki počivajo na
pokopališču v Belskem v sredo, 31.
10. ob 10. uri, v Predjami pa isti
dan ob 11. uri. Po sveti maši bo kropljenje in blagoslov grobov. Najprej
se torej udeležite svete maše, nato pa
še blagoslova grobov.
VERNE DUŠE V petek, 2. 11. je
dan, ko se spominjamo vseh vernih
rajnih, ki še čakajo na združenje z
Bogom in zadoščujejo za svoje grešno življenje. Vabljeni k molitvam in
svetim mašam v čim večjem številu,
saj tako največ naredimo za naše pokojne in jim pomagamo z odpustki.
Svete maše bodo v petek, 2. 11. v
Predjami, ob 16. uri; v Belskem ob
17. uri in v Studenem ob 18. uri.
ODPUSTKI Cerkev nam ob prazniku VSEH SVETIH naklanja odpustke za pokojne. Pogoji za prejem
odpustka so: nenavezanost na greh
(spoved), obhajilo, molitev veroizpovedi, molitev očenaša po namenu

svetega očeta, prva dva dni obisk
maše, ostale dni pa obisk pokopališča. Odpustke je mogoče prejemati
prvih osem dni novembra. S podelitvijo odpustka Cerkev obljublja, da
Bog iz zaklada vseh svetih odpušča
časne kazni za storjene grehe. Če
odpustek naklonimo dušam rajnih v
vicah, so deležni prehoda v nebesa.
Vsak vernik lahko odpustek prejme
sam ali pa ga nakloni določenim
rajnim. Kdor hoče prejeti odpustek,
mora imeti iskreno voljo in pravi namen
DARUJMO ZA MAŠE ZA RAJNE
Posebno dragocena in priljubljena
oblika molitve za rajne so svete maše
za pokojne. Ob prazniku vseh svetih
in ob spominu vseh vernih rajnih boste lahko darovali svoj dar za maše za
verne duše v vicah v nabiralnik, ki je
v cerkvi pod korom in v pokopališki
cerkvi. Iz prejetih darov bomo opravili maše za duše v vicah, ki čakajo,
da jih Kristus sprejme v slavo večne
luči, ki veliko bolje in dlje sveti od
sveč, ki jih prižigamo na grobovih. V
lanskem letu smo v ta namen opravili več kot 60 svetih maš.
POČITNIŠKE DELAVNICE NA
ŠGV
Za učence 7., 8. in 9. razreda pripravljajo na Škofijski gimnaziji Vipava
počitniške delavnice, kjer se lahko
znanja in učenja lotijo na sproščen
način. Delavnice bodo 2. novembra 2018 od 9. do 13. ure. Udeležba
na vseh delavnicah je brezplačna,
prispe¬vek za malico je prostovoljen.
Prijava je mogoča na spletni strani
gimnazije. Informacije o delavnicah
in prijave so na spletni strani www.
sgv.si. Lepo vabljeni. Primož Erjavec,

šolski kaplan na ŠGV.
Na PRVO SOBOTO, 3. 11. bomo
dopoldne obiskali bolnike in ostarele
po domovih.
ZAHVALNA NEDELJA V nedeljo,
4. 11. se bomo Bogu zahvalili za prejete sadove zemlje. Letos smo lahko še posebej hvaležni, ker so polja
bogato obrodila. V ta namen bomo
imeli pri nedeljski maši darovanje
(ofer).
VEROUK V tednu od 21. 10. do 27.
10. je verouk za vse razrede po urniku. V tednu od 28. 10. do 3. 11., pa ni
verouka, ker so šolske počitnice.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
SV. JAKOBA. V tednu od 22. 10., do 28.
10., čistita cerkev gospe Sanja Pečar in
Marina Debevec. V tednu od 29. 10., do
4. 11., čistita cerkev gospe Marta Muha
in Barbara Bajc .
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV V tednu od 22. 10. do 28. 10., čistita veroučne prostore v župnišču Marina
Debevec in Urška Jenček. V tednu od 29.
10. do 4. 11. pa počistita prostore Barbara Bajc in Zdenka Mlinarič Milavec.
ENO URO NAZAJ V nedeljo, 28. 10.,
bomo premaknili uro iz poletnega na
zimski čas. Kar pomeni, da kazalce premaknemo za eno uro nazaj.
V VIKENDU 25.-27.10. SO BIRMANCI IN SREDNJEŠOLCI POVABLJENI NA DUHOVNI VIKEND V
PLANINI, ki ga organizira Martina z
ekipo mladih. Pridružili se bodo mladim iz različnih krajev. Čaka jih šport,
delavnice, razmišljanje o poklicanosti,
slavljenje, igre, ples…in predvsem veliko druženja! Vikend se šteje v birmansko pripravo.

