MAŠNI NAMENI
10h

B

Studeno ++ Anton Zlosel in Lojze Kovačič, Studeno 12

18h

B

Gorenje +++ Prelaz in Klemenc, Gorenje 9

Sreda
Saba (Sava), opat, puščavnik

18h

B

Studeno + Albin Ogrizek, Studeno 52

6.
dec.

Četrtek
Nikolaj (Miklavž), škof

18h

J

Studeno + Peter Magajna, Gorenje 8

7.
dec.

Petek
Ambrozij (Ambrož), škof

8.
dec.

Sobota
Brezmadežno spočetje Device
Marije

18h

B

Studeno + Frančiška in Lovrenc Milavec
(pevci)

9.
dec.

2. ADVENTNA NEDELJA
Valerija, mučenka

10h

J

Studeno ++ Jožefa in Franc Podboj, Studeno 32

10.
dec.

Ponedeljek
Loretska Mati Božja

11.
dec.

Torek
Damaz I., papež

12.
dec.

Sreda
Devica Marija iz Gvadalupe

18h

B

Studeno + Ana Križman, obletna,
Sudeno 22

13.
dec.

Četrtek
Lucija, devica, mučenka

18h

J

Belsko + David Požar, Belsko 28a

18h

J

Studeno + Janez Hostnik, obletna

10h

B

Studeno +++ Silvana Širca, starši Širca in
bratje in sestre, Studeno 97

2.
dec.

Bibijana (Vivijana), mučenka

3.
dec.

Ponedeljek
Frančišek Ksaver, duhovnik

4.
dec.

Torek
Janez Damaščan, duhovnik

5.
dec.

14.
dec.
15.
dec.
16.
dec.

1. ADVENTNA NEDELJA

Petek
Janez od Križa, duhovnik in cerkven
učitelj

Sobota
Antonija, Krizina in druge drinske
mučenke
3. ADVENTNA NEDELJA
Adelajda (Adela), kraljica

Prvo luč prižigam zate, da življenju daš roko, da izrečeš vsak dan znova: Res
živeti je lepo!
Drugo luč prižigam zate, da vere polno bo srce, da izrečeš vsak dan znova: Moj
Gospod, verujem v te.
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: 2. 12. 2018

Številka: 145

ADVENTNI ČAS V NAŠI ŽUPNIJI
Prva svečka nam na vencu zagorela je lepo,
vsemu svetu zdaj oznanja, Jezus kmalu rojen bo.
Tema nas je zagrnila, greh postal je naš tiran.
Zdaj pa luč je zasvetila, zdaj veseli se, kristjan.
Bog prihaja spet na zemljo, svoje mu srce odpri.
Čakaj, čakaj ga ljubeče, vero v srcu si prižgi.
s. Jožica Merlak

Beseda advent pomeni pričakovanje. Kristjani v adventu pričakujemo drugi Kristusov prihod in se spominjamo prvega, ko se
je rodil med nas na božič v Betlehemu. V
ta namen smo v cerkvi postavili lep in velik
adventni venec. Njegova simbolika je večpomenska: neprekinjeni krog pomeni neskončnost in tek časa, zimzelene vejice so simbol upanja, vijolična barva sveč
nas vabi k spokornosti in dobrim delom, štiri sveče so štirje mejniki v
zgodovini sveta (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje, konec sveta), plameni sveč simbolizirajo Jezusa, ki je Luč, ki razsvetljuje naša življenja.
Na prvo adventno nedeljo bodo otroci pri maši prejeli adventne koledarje. Letos je adventni koledar posvečen slovenskemu misijonarju
škofu Frideriku Baragi. V sredini koledarja je načrt za izdelavo hranilnika za dar lačnim otrokom. Vanj lahko kaj primaknete tudi odrasli.
Na nedeljo svetih treh kraljev naj otroci zbrane darove položili pred
Jezusa v jaslice v naši cerkvi. V adventnem koledarju so zanimivi tudi
adventni izzivi za vsak dan. Pustite se izzvati, vsak dan naredite izziv in
zagotovo adventni čas ne bo ostal zgolj in samo veseli december.
SKLEP TEDNA KARITAS Ob nedelji Karitas se zahvaljujemo vsem
sodelavkam župnijske Karitas Studeno, prav tako pa tudi vsem dobrotnikom, ki pomagate ubogih z materialnimi in finačnimi darovi.

MARIJA ROMARICA Na prvo adventno nedeljo, 2. 12., začne po
maši svojo romarsko pot po naših vaseh tudi Marija Romarica. Najprej
bo obiskala Predjamo, nato Bukovje, Belsko, Gorenje, Strmco, Lohačli in na koncu Studeno. Naj vam Marija, adventna žena, izprosi obilo
Božjega blagoslova in naj obišče čim več družin.
Predjama od 3. – 5. decembra
Bukovje 6. – 8. decembra
Belsko od 9. - 12. decembra
Gorenje 13. – 15. decembra
Strmca 16. – 19. december
Lohača 19. - 21. december
Studeno 21. – 24. december

VEROUK bo za vse razrede po urni- DRUŽINSKA SVETA MAŠA bo na
ku.
drugo adventno nedeljo, 9. 12., ob
10. uri.
SVETI MIKLAVŽ nas bo obiskal
v župnijski cerkvi v četrtek, 6. 12., ČIŠČENJE
IN
KRAŠENJE
po sveti maši, ki bo ob 18. uri. Mladi CERKVE SV. JAKOBA. V tednu od
iz župnije pa nam bodo zaigrali Mi- 3. 12., do 9. 12., čistijo cerkev gospe
klavževo igrico.
Cirilka Kos in Nelka Premrl. V tednu
od 10. 12., do 16. 12., čistijo cerkev
OBISK BOLNIKOV IN OSTARE- gospe Andreja Podboj in Anica MiLIH bo v soboto, 8.12., dopoldne, od lavec.
8. ure dalje.
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSNA PRAZNIK BREZMADEŽNE- TOROV V tednu od 3. 12., do 9. 12.,
GA SPOČETJA DEVICE MARIJE čistita veroučne prostore v župnišču
govori o tem, da je Bog Marijo zaradi gospe Katja Šantelj in Petra PodJezusovega rojstva vnaprej obvaroval boj. V tednu od 10. 12., do 16. 12.,
vsakega greha, tudi izvirnega. Pra- pa gospe Andreja Renčelj in Mateja
znik nas tako spominja na Marijino Magajna.
edinstveno mesto v Cerkvi in vabi,
da bi se po njenem zgledu in pri- ADVENTNI VEČERI V POSOTJNI
prošnji tudi mi trudili za svetost in
prijateljstvo z Bogom. Na poseben PRVI ADVENTNI VEČER bo v penačin je to versko resnico potrdila tek, 7. 12., ob 19. uri. Gost večera bo
Marija sama, ko se je v Lurdu prika- g. Janez Kobal, župnik župnije Izola
zala mladi Bernardki Soubirous in in generalni duhovni asistent slovense predstavila z besedami: »Jaz sem skih skavtov. Tema večera bo: »MlaBrezmadežno Spočetje.« Na prazni- di in vzgoja za vrednote v povezavi s
ko bo maša v Studenem ob 18. uri. škofovsko sinodo o mladih.«
Vabljeni v čim večjem številu k sveti DRUGI ADVENTNI VEČER bo v
maši, da proslavimo Brezmadežno četrtek, 13. 12., ob 19. uri. Organizispočetje Device Marije.

rajo ga skavti. Z nami bo gospa Tina
Podlogar, univ. dipl. psihologinja.
Tema večera bo samopodoba mladih
in vpliv medijev na njihovo samopodobo.
TRETJI ADVENTNI VEČER bo v
četrtek, 20.12., ob 19. uri. Gost večera bo g. Gregor Čušin, dramski igralec in kulturnik, ki nam bo predstavil
svoje najnovejše razmišljanje z naslovom »Čušinove floskule«.
Adventne večere priporočamo tako
mladim kot odraslim, zlasti pa so
povabljeni, da se večerov udeležijo
starši birmancev.
SVETA MAŠA V DOMU UPOKOJENCEV bo v petek, 14. 12., ob
10.30.
SPREJEM LUČI MIRU IZ BETLEHEMA za primorsko skavtsko regijo
bo letos potekal v naši župniji. Sprejem bo v nedeljo, 16.12., ob 16. uri,
ko bo tudi skavtska maša, ki jo bo
daroval škof Metod Pirih.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA se
bo začela v nedeljo, 16. 12.
PLAČILO PRVEGA OBROKA
ZA RESTVARIRANJE OLTARJA
MARIJE SNEŽNE V STRMCI
V torek, 27. 11. smo nakazali
restavratorski delavnici Kavčič prvi
obrok plačila v višini 6.000,00€. S
tem smo upravičili sofinanciranje
občine Postojna v letu 2018 v znesku
pomoči 2.819.00€. Še naprej se
priporočamo za namenske darove.

ZAHVALA Oba duhovnika se zahvaljujeva vsem 13 družinam, ki so
se naju v tem letu do sedaj spomnile
s svojim letnim darom za duhovnika
(biro). Naj vam Bog obilno povrne
vašo dobroto.
SKELPI SESTANKA SKUPIN, KI
ČISTIJO IN KRASIJO ŽUPNIJSKO CEREV.
Vseh žena, ki sodeluje pri čiščenju in
krašenju je 23, razdeljene so v enajst
skupin po dve, v eni skupini pa so tri.
Devet skupin je iz Studenega, ena je
iz Gorenj ter ena iz Bukovja. Na srečanju smo sprejeli naslednje sklepe
in spodbude. 1. Potrebno je, da se
poveča število skupin, ki bodo čistile
cerkev. Zato vabimo vse, ki lahko pomagate, da to dejansko storite ter o
tem obvestite gospo Anico Milavec,
da vas uvrsti na seznam. 2. Pri krašenju cerkve je potrebno upoštevati
tudi liturgične predpise, čase in simboliko. (Npr. v adventu in postu krasimo z manj cvetja, da izrazimo spokornost). 3. Pred glavnimi prazniki,
kot so božič, velika noč in sveti Jakob
bomo v oznanilih spomnili vernike, da še bolj velikodušno darujejo
za cvetje. 4. Cvetje od pogrebov ni
vedno primerno za krasitev cerkve,
zlasti takrat, ko ga je preveč. Zato bi
bilo celo bolje, da bi namesto daru za
cvetje za grob, raje namenili dar za
okrasitev cerkve. Bog in pokojni tega
prav gotovo ne bosta zamerila.

