MAŠNI NAMENI
4.
nov.

31. NEDELJA MED LETOM

5.
nov.

Ponedeljek
Zaharija in Elizabeta

6.
nov.

Torek
Lenart, opat

7.
nov.

Sreda
Obletnica koprske stolnice

8.
nov.

Četrtek
Gotfrid (Bogomir), škof

9.
nov.

Petek
Posvetitev lateranske bazilike

10.
nov.

Sobota
Leon Veliki, papež

11.
nov.

3. NEDELJA MED LETOM
Martin, škof

12.
nov.

Ponedeljek
Jozafat Kunčevič, škof, muč.

13.
nov.

Torek
Stanislav Kostka, redovnik

14.
nov.

Sreda
Lovrenc Irski, škof

15.
nov.

Četrtek
Albert Veliki, škof, cer. učitelj

16.
nov.

Petek
Marjeta Škotska, kraljica

17.
nov.

Sobota
Elizabeta Ogrska, redovnica

18.
nov.

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

10h

B

Studeno +++ Križman in MIlavec, Studeno
64

18h

B

Gorenje v zahvalo vaščani Gorenj

18h

J

Studeno ++ Marija in Alojz Milavec, Studeno 2

18h

B

Studeno +++ Silvana Širca, Maks Puhar,

ZAHVALNA NEDELJA

33. NEDELJA MED LETOM

nečaka Stanko in Julija in +++ Širca, Podboj in Simčič, Studeno 97
10h

J

Studeno + Milojka Mozetič, Studeno 47a

18h

B

Belsko + Slavica Šarko

18h

J

Studeno +++ Jože in starši Podboj, Studeno 32

10h

B

Studeno +++ Miroslav, Jakob in Ana Milavec, Studeno 40

»Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš
Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od
teh dveh ni nobena druga zapoved.« (Jn 12, 28-31).
Izdala: Župnija Studeno, Vilharjeva 2, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, http://zupnija.studeno.com, zupnija.postojna@rkc.si
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ZAHVALNA NEDELJA 2018
Odlomki današnje 31. nedelje med
letom in zahvalne nedelje nam dajejo
dobro podlago za zahvalo. Vsi trije
odlomki, vsak na svoj način, govorijo o prvi in drugi največji zapovedi,
o ljubezni do Boga in do bližnjega.
Morda se nam danes zdi samo po
sebi umevno, da je tako, vendar ni
bilo vedno tako, saj je v današnjem
evangeliju celo pismouk vprašal, katera je prva in največja zapoved.
Navedena okoliščina nam kliče v
spomin besede preroka Amosa, ki
jih je govoril izvoljenemu ljudstvu:
»Samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji, zato bom od vas terjal
odgovor za vse vaše krivice!' (Am 3,2).
Kakor bi hotel reči: Drugim bom kaj
odpustil, saj me ne poznajo in ne
vedo za mojo postavo, vam pa sem
razodel svojo voljo in svojo postavo
in se ne boste mogli izgovarjati.
Zato imamo tehten razlog, da smo
hvaležni najprej Gospodu za njegovo
razodetje, potem pa tudi vsem tistim,
ki so nam Božje razodetje posredovali in nam ga še vedno posredujejo: mislim zlasti na naše družine, na
starše in botre, na dušne pastirje in

katehistinje in številne druge zveste
vernike, ki s svojo besedo in zgledom
privlačijo našo pozornost in vsaj posredno prenašajo na nas svojo vero in
svojo zvestobo.
Božji hvalospevi naj bodo vedno v
naših grlih, kakor pravi psalm v hvalnicah nedelje prvega tedna in veselimo se obljube, ki jo apostol Janez
daje angelu cerkve v Sardah: 'Kdor
zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila in ne bom izbrisal njegovega imena iz knjige življenja in priznal bom
njegovo ime pred svojim Očetom in
pred njegovimi angeli. Kdor ima ušesa, naj posluša, kaj govori Duh cerkvam' (Raz 3,5-6).
Škof Bizjak
ZAHVALA ŽUPNIKA IN VIKARJA
Na zahvalno nedeljo se zahvaljujeva
tudi oba župnijska duhovnika. Najina zahvala gre najprej vsem, ki redno
prihajate k svetim mašam in darujete
Bogu svoje molite in daritve. Nato gre
zahvala vsem župnijskim sodelavcem, karitativnim delavcem, pevcem
in organistom, zborovodjem, katehetom, staršem, mladim, strežnikom
in vsem ki skrbite za urejenost naše

župnijske in podružničnih cerkva.
Prav tako zahvala tudi vsem, ki priskočite na pomoč, ko je potrebno.
Posebno se zahvaljujeva tudi dolgoletni kuharici v župnišču gospe
Tončki Černigoj. Naj ji bo Bog za
njeno velikodušno delo in materinsko skrb bogat plačnik.
Zahvaljujeva se tudi vsem družinam,
ki ste se naju v teh dneh spomnili z
darom, »biro«. Prav vaš dar nama je
v veliko pomoč, saj je poleg mašnih
darov in štolnin to edini dohodek iz
katerega plačujeva osebne stroške
hrane, avtomobila, obleke, socialnega in zdravstvenega zavarovanja.
Bog naj vam stokratno povrne vsak
vaš dar.
Župnik in vikar
A SE SPLAČA?
November je zadnji mesec liturgičnega
leta in kot takšen stoji kakor na prelazu
in kakor na obzorju, od koder je mogoče pogledati v preteklost in v prihodnost, nazaj na prehojeno pot in naprej
na nadaljnjo pot. Tako pogled v preteklost kakor pogled v prihodnost pa
marsikomu postavlja težko vprašanje:
Ali se izplača?
Vprašanje si je z vso resnostjo zastavil
tudi kralj Salomon: 'Kakšen dobiček
ima človek od vsega svojega truda, s katerim se muči pod soncem!' (Prd 1,3).
Pridigar ugotavlja, da ima vsako človeško prizadevanje svojo dobro in svojo
slabo stran, da je samo v sebi protislovno in dvorezno. Vsaka doba človeškega
življenja, vsak stan in vsak poklic, vsaka pridobitev in vsak uspeh, vsaka reč

ima, če jo človek gleda z očmi tega sveta,
svoje prednosti in svoje pomanjkljivosti.
Končni seštevek je za slehernega človeka
enak: nič! 'Kakor je prišel iz materinega
telesa, tako bo nag spet odšel, kakor je
prišel' (Prd 5,14).
Obstaja samo ena rešitev: Gledano z
očmi tega sveta se končno res nič ne izplača, v luči prihodnjega sveta pa se nazadnje vse izplača! Se izplača, ker smo v
Božjih rokah in ker On iz blagohotnosti
v nas dela, da hočemo in delamo' (Flp
2,13). Zato z vso močjo naprej: 'Vse, kar
najde tvoja roka, da bi naredila, naredi z
vso močjo: kajti ni dela ne preudarjanja
ne znanja ne modrosti v kraju mrtvih,
kamor greš!' (Prd 9,10).
BOGOSLOVCI KOPRSKE ŠKOFIJE
V študijskem letu 2018/2019 imamo
iz naše škofije v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani 4 bogoslovce. V 1.
letniku sta Luka Jesenko iz župnije
Godovič in Martin Rojc iz župnije
Ilirska Bistrica. V 2. letniku je Mel
Kovic iz župnije Miren in v 4. letniku
Tilen Kocjančič iz župnije Bertoki.
Še naprej smo povabljeni, da molimo
za nove duhovne poklice, kot tudi za
svoje duhovnike. Hvala vsem, ki že
molite in tudi hvala tistim, ki boste
začeli na novo. Še posebej so k goreči
molitvi povabljeni ljudje župij, ki čakajo na svojega duhovnika. Prosimo,
da nas bo Bog uslišal.
MAŠE ZA POKOJNE Verniki iz župnije Studeno, (Predjama in Belsko)
ste darovali 349,59€ za maše za rajne.
Iz prejetih darov bomo maševali 17
svetih maš.

JESENSKO ŠTETJE NEDELJNIKOV
bomo opravili v nedeljo, 11. 11., ob 10.
uri. Na koncu maše prosim predstavnike ŽPS, da preštejejo število otrok, žena
in mož ob izhodu iz cerkve, pa tudi vse,
ki so na koru. Za otroke veljajo otroci
do konca osnovne šole.

druga srečanja.
VEROUK bo potekal za vse razrede
po urniku.

V soboto, 10. 11. organiziramo v
župnišču v Studenem ZELO DOBRO SREČANJE ZA BIRMANCE
IN MLADE. Z nami bosta Petra in
PREDAVANJE SKAVTSKA VZGO- Nejc, ki nam bosta spregovorila o
JA: KAJ TOČNO JE IN ZAKAJ tem kaj pomeni biti fant in punca v
DELUJE. Predavanje bo v župnijski današnjem času. Začnemo ob 10. uri.
dvorani v Postojni v četrtek, 8. 11., Zaključili bomo ob 13. uri. Na koncu
ob 19. uri. Na predavanje vabljeni župnik časti pizzo.
starših skavtov in vsi ostali, ki vas
zanima, kaj točno otroci počnejo pri V nedeljo, 11. 11., BOMO IMELI
skavtih in kako to vpliva na njihov DRUŽINSKO SVETO MAŠO s sorazvoj. Kako to, da skavtska vzgoja delovanjem otrok in staršev. Pri maši
bo pel otroški zbor.
deluje že več kot 100 let.
VINCENCIJEVA ZVEZA DOBRO- SREČANJE ŽPS STUDENO bo v
TE V Društvu prostovoljcev Vincen- soboto, 17. 11., ob 19. uri. Vabljeni
cijeve zveze dobrote so tudi letos pri- vsi člani župnijskega pastoralnega
pravili Vincencijev koledar, tokrat na sveta. Na srečanju bomo skupaj dotemo »MARIJA SKOZ ŽIVLJENJE«. rekli pastoralne dogodke in praznoV objektiv so skušali ujeti znamenja, vanja, ki so pred nami do konca koki prikazujejo, kako nas Marija spre- ledarskega leta..
mlja v vseh trenutkih življenja. Našo ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERžupnijo bodo obiskali v nedeljo, 11. KVE SV. JAKOBA. V tednu od 5.
novembra. Prispevek za koledar zna- 11., do 11. 11., čistijo cerkev gospe
ša 10 €. Zbrana sredstva bodo name- Sonja Rebec, Darja Vidmar in Irena
njena obnovi hiše, ki so jo Marijine Japelj. V tednu od 12. 11., do 18. 11.,
sestre podarile za družino v stiski.
čistijo cerkev gospe Tatjana Simčič,
NABIRKA ZA ŠKOFIJO V nedeljo, Marija Rot in Marjetka Podboj.
11. 11., bomo imeli pri maši nabirko ČIŠČENJE VEROUČNIH PROza potrebe škofije, ki bo namenjena STOROV V tednu od 5. 11. do 11.
za kritje stroškov obnove pastoralne- 11., čistita veroučne prostore v žuga doma Morska zvezda v Strunjanu. pnišču gospe Barbara Bajc in Zdenka
Pastoralni dom bo sprejel 50 gostov Mlinarič Milavec. V tednu od 12. 11.
in ob namenjen župnijskim skupi- do 18. 11. pa gospe Šušmelj Jerneja
nam za pastoralna srečanja, kot so in Andreja Šajn.
duhovne vaje, vikedni za družine,
pevce, za duhovne obnove ter razna

