MAŠNI NAMENI
10h

J

Studeno +++ brati in starši Grželj, Bukovje 17

Torek
Marija Božja Mati Novo leto

10h

J

Studeno ++ Ivanka in Stanislav Česnik

2.
jan.

Sreda
Bazilij Veliki, škof

18h

B

Gorenje + Karlo Prelaz

3.
jan.

Četrtek
Presveto Jezusovo ime

18h

J

Studeno + Štefanija Veber, obletna, Studeno 54

4.
jan.

Petek
Elizabeta Seton, redovnica

5.
jan.

Sobota
Janez Nepomuk Nezumann

18h

B

Studeno ++ starši Milavec, Studeno 34

6.
jan.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Gašper, Miha, Boltežar

10h

B

Studeno +++ Premrl, Lampe, Čič

7.
jan.

Ponedeljek
Rajmund Penjafortski, duhovnik

8.
jan.

Torek
Sverin Noriški, opat

9.
jan.

Sreda
Hadrijan, opat

18h

B

Gorenje ++ Pavla in Anton Križman

10.
jan.

Četrtek
Gregor Niški, škof in cer. učitelj

18h

J

Studeno +++ Križman, Studeno 65

11.
jan.

Petek
Pavlin Oglejski II. škof

12.
jan.

Sobota
Tatjana, mučenka

18h

B

Studeno za duše v vicah, Studeno 65

13.
jan.

JEZUSOV KRST

10h

J

Hilarij, škof in cerk. učitelj

Studeno za zdravje, Strmca 3

30.
dec.

SVETA DRUŽINA

31.
dec.

Ponedeljek
Silvester I, papež

1.
jan.

Feliks I., papež

BLAGOSLOV HIŠE NA SILVESTROVO: Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti
iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete milosti in vsak trenutek življenja: srečen in
manj srečen. Vse to darujemo tebi in te prosimo, blagoslovi nas, naše življenje in naš
dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
ENA O ŽUPNIKU Ženi se pogovarjata med seboj. Prva: »Kakšen pa je ta vaš
župnik, je kaj pobožen?« Druga: »Da, da, je kot sam Bog: v nedeljo ga ne razumemo, med tednom pa ne vidimo.«
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: 30. 12. 2018

Številka: 147

»MIR TEJ HIŠI«
Ko je Jezus razposlal apostole oznanjat evangelij, jim je rekel: »V katerokoli
hišo pridete, recite najprej: Mir tej Hiši! In če bo v njej prebival miroljuben človek, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam« (Lk 10, 5-6).
Prinašanje miru je osrednja naloga Kristusovih učencev. Ta dar je namenjen
vsem, ki zaupamo v mir sredi drame in nasilja človeške zgodovine. »Hiša«, o
kateri govori Jezus, je vsaka družina, vsaka skupnost, dežela in celina v svoji
edinstvenosti in zgodovini. Predvsem pa je to vsak človek, brez razlike in zapostavljanja. To je tudi naša »skupna hiša«, naš planet, na katerega nas je Bog
postavil, da na njem prebivamo in za katerega smo dolžni skrbeti.
To je tudi moje voščilo ob začetku novega leta: »Mir tej hiši!«
Papež Frančišek
Drage sestre in bratje v Kristusu, papeževemu voščilu se pridružujeva tudi
oba vaša duhovnika. Naj kraljuje Kristusov mir v vaših srcih in v vaših družinah. Naj bo mir tudi v našem narodu in po celem svetu. Naj vam dobri
Bog nakloni potrebno zdravje, pošteno zaposlitev ter medsebojno ljubezen
in spoštovanje. Naj vas materinska roka Božje matere Marije varuje na vseh
poteh življenja. Srečno in blagoslovljeno novo leto Gospodovo 2019.
Župnik Jožef in vikar Bogomir
PRAZNIK SVETE DRUŽINE
V nedeljo, 30.12.2018, praznujemo praznik svete družine, ki jo sestavljajo
Božji Sin Jezus iz Nazareta, njegova mati Marija in krušni oče sveti Jožef.
Praznik svete družine je v cerkveni bogoslužni koledar leta 1926 uvrstil papež
Benedikt XV. z namenom, da bi poživil vrednote zakonskega in družinskega
življenja. Praznik svete družine je zato praznik vsake družine. Prav poseben
blagoslov pa zakoncema in družini daje zakrament svetega zakona. Vse, ki
živite v zunajzakonskih razmerjih ali ste samo civilno poročeni, vabimo, da
v letu, ki je pred nami naredite ta pomemben korak v življenju in sklenete
zakrament svetega zakona. Tako bo Bog blagoslovil vašo ljubezen, posvetil
vaša življenja in utrdil vašo zvestobo s posvečujočo milostjo. Pa ne samo to,

ponovno boste lahko zajemali milost
tudi iz ostalih zakramentov, zlasti evharistije in svete spovedi. Kdor ima
vsaj kanček vere, bo naredil vse, da
bo lahko deležen Kristusovih zakramentov, ki so zdravilo našega duhovnega življenja in garancija nesmrtnosti. Pri maši ob 10. uri bomo molili
za vse družine, da bi živele iz milosti Kristusovih svetih znamenj naše
vere.
ISKRENA ZAHVALA vsem sodelujočim v pripravi in izvedbi praznovanja božiča. Posebna zahvala gre
župnijskemu MPZ, kot tudi otroškemu zboru, obema zborovodjema,
vsem mladim, ki so pripravili lepo
božičnico. Jasličarjem: Edu Milavcu, Jakobu Milavcu, Samu Miklavčiču, Dominiku Širci, za lepe jaslice
in sponzorstvo pri nabavi materiala,
Gorazdu Lapajnetu, za novo leseno
štalico in Sari Milavec za izdelavo
imitacije kamnitih zidov. Zahvala
gre tudi mežnarju Valterju, vsem gospem, ki so krasile in čistile cerkev,
vsem, ki so prispevali dar za cvetje,
ministrantom ter vsem ostalim, ki
ste na različne načine pripomogli k
lepemu praznovanju. Iskrena zahvala tudi vsem kolednikom, ki te v teh
dneh hodili po hišah in prinašali blagoslov sv. treh kraljev. Naj vas sveta
nazareška družina varuje skozi vse
leto.
PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA - SV. TREH KRALJEV
V nedeljo, 6.1. je praznik svetih treh
kraljev. Večer pred tem, v soboto, 5.1.
pa tretji sveti večer. Še zadnjič pokadimo in blagoslovimo stanovanje, na
podboj vhodnih vrata pa napišemo s
kredo 20+G+M+B+19, kar pomeni

blagoslov svetih treh kraljev (Gašper,
Miha, Boltežar in letnica 2019). Tudi
na tak način, z ohranjanjem starih
navad, kažemo, da smo zvesti veri
svojih prednikov in da verujemo v
moč božjega blagoslova.
BLAGOSLOVILNA MOLITEV NA
III. SVETI VEČER
Molimo: Dobri Oče, rojstvo tvojega
sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo
v prihodnost, saj verujemo, da nas
spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo
te, blagoslovi nas in naš dom, da bo
naša vera trdna in močna, naša srca
pa odprta vsem, ki nas potrebujejo.
To te prosimo na priprošnjo svetih
treh kraljev po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
ADVENTNA AKCIJA OTROCI
ZA OTROKE
Na praznik Gospodovega razglašenja, v nedeljo, 6.12., zaključujemo
adventno akcijo. Vse otroke vabimo,
da svoj dar prinesejo v cerkev in ga
položijo v škatlici – hranilniku iz
adventnega koledarja pred Jezusa v
jaslice. Zagotovo bo Jezus zelo vesel
vaše dobrote, s katero boste pomagali lačnim in pomoči potrebnim otrokom v misijonih.
NOVOLETNO DAROVANJE OFER ZA CERKEV
Običajno novoletno darovanje, ofer
za cerkev bo v nedeljo, 6.1.2019. Že
vnaprej se zahvaljujem vsem za vsak
vaš dar. Naj bo Bog bogat plačnik
vsem darovalcem. Iskrena zahvala
vsem tudi za vaše darove na sveti večer, božič in sv. Štefana, skupaj smo
zbrali dar v višini 1.364,27€. Prav

tako je vesela novica, da so iz Občine
Postojna nakazli subvencijo za oltar
v Strmci v višini 2.819,00 €.
KONCERT SVETIH TREH KRALJEV DAR
V nedeljo, 6. januarja 2019, ob 19. uri
bo v župnijski cerkvi sv. Štefana v Postojni koncert božičnih pesmi, ki jih
bo zapel Juan Vasle, basbaritonist, na
orglah in klavirju pa ga bo spremljal
pianist Tadej Podobnik. Koncert organizira Turistično društvo Postojna
v sodelovanju z župnijo. Vsi lepo vabljeni.
PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA
(13.1.) Krst v Jezusovem življenju
predstavlja prelomnico, ki ločuje njegovo zasebno življenje od njegovega
javnega delovanja. Pred krstom je
Jezus živel neopazno, po krstu pa je
začel javno delovati: poklical je prve
apostole, oznanjal božje razodetje,
delal čudeže in ozdravljal bolne, o
čemer poročajo evangeljska besedila.
Vprašajmo se, ali smo po krstu stopili iz anonimnosti, kakor je to storil
Kristus. Smo kristjani samo zasebno
ali tudi javno? Zahvalimo se Bogu in
staršem, da smo pri krstu postali kristjani in božji otroci.
VERSKI TISK - NAROČNINA
2019
Naročila na verski tisk sprejemamo
v župnijski pisarni. Cene verskega
tiska (celoletna naročnina, ki mora
biti plačana do konca januarja):
Ognjišče 33,50 €, Družina 109,20
€, (do konca januarja le 104,00 €),
Zbirka Mohorjevih knjig, prednaročilo 48,00 €, Prijatelj, 11,70 €, Misijonska obzorja 9,00 €.

PRIPRAVA NA ZAKON
Prvi termin priprave na zakon v
letu 2019 bo v dekaniji potekal dva
zaporedna vikenda, in sicer 18. 19.1. ter 25. - 27.1., vedno ob 16.
uri v župnijski dvorani v Postojni.
Prijaviti se je potrebno do nedelje,
13.1.2019. Prijavite se lahko neposredno na tel. 05 720-46-40 ali na
GSM 041 379 468 ali po el. pošti zupnija.postojna@rkc.si. Mogoče pa se
je prijaviti tudi z elektronsko prijavnico na domači spletni strani župnije, in sicer pod zavihkom župnijska
obvestila/tečaj za zakon/elektronska
prijavnica. Svetujemo, da zaročenci obiščejo pripravo vsaj 6 mesecev
pred poroko. Naslednji termin priprave bo v mesecu marcu.
DEKANIJSKA BOŽIČNICA CERKVENIH OTROŠKIH IN ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV bo v nedeljo, 13.1., ob
15. uri v župnijski cerkvi v Postojni. Prijavljenih je že preko 220 pevcev. Lepo
vabljeni.
VEROUK Od 7.1. dalje bo verouk po
urniku.
OTROŠKI ZBOR poje pri maši v nedeljo 13. 1. ob 10. uri.
SREČANJE MLADINSKE SKUPINE
bo v petek, 11. 1. ob 19.30 v župnišču v
Studenem.
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV Veroučne prostore v župnišču čistita v tednu od od 7. 1. - 13. 1. 2019 gospe Marjetka Bajc in Erika Volk Rupar.
CERKEV SV. JAKOBA čistita in krasita v tednu od 31. 12. - 6. 1. 2019 gospe
Sanja Pečar in Marina Debevec; v tednu
od 7. 1. – 13. 1., pa čistijo cerkev gospe
Marta Muha, Barbara Bajc in Andreja
Šajn.

