MAŠNI NAMENI
10h

J

Studeno za zdravje, Strmca 3

Sreda
Honorat, škof

18h

B

Studeno za zdravje po namenu

17.
jan.

Četrtek
Anton, puščavnik

18h

J

Studeno +++ starši Magajna, Bukovje 41

18.
jan.

Petek
Marjeta Ogrska, kneginja

19.
jan.

Sobota
Makarij Aleksandrijski, opat

18h

B

Studeno ++ pokojne Jenček, Strmca 15

20.
jan.

2. NEDELJA MED LETOM
Nedelja verskega tiska
Fabijan, papež

10h

B

Studeno v zahvalo za zdravje in Božje varstvo,
Studeno 73

21.
jan.

Ponedeljek
Agnes (Neža), devica in mučenka

22.
jan.

Torek
Vincencij, diakon, mučenec

23.
jan.

Sreda
Henrik, duhovnik

24.
jan.

Četrtek
Frančišek Saleški, škof

18h

J

Gorenje ++ Starši in + Anton Jurca

25.
jan.

Petek
Spreobrnitev apostola Pavla

26.
jan.

Sobota
Timotej in Tit, škofa

18h

B

Studeno v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje, Strmca 15

10h

J

Studeno +++ Aldo Širca in Pavla in
Vinko Kobal, Studeno 20

13.
jan.

Hilarij, škof in cerk. učitelj

14.
jan.

Ponedeljek
Oton, prior

15.
jan.

Torek
Absalom, koprski škof

16.
jan.

27.
jan.

JEZUSOV KRST

3. NEDELJA MED LETOM
Nedelja Svetega Pisma
Angela Merici, ust. uršulink

Iz evangelija po Luku: Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi
Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni
Sin, nad teboj imam veselje« (Lk 3,21-22).
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: 13. 1. 2019

Jezusov krst - njegova in
naša solidarnost
Jezusov krst je eden od dogodkov, ki
pričajo o velikosti Božje ljubezni do
človeka. Bog, brez greha, popoln, se
postavi v vrsto grešnikov in čaka, da
pride na vrsto. Sreča se z Janezom Krstnikom. Janez ga hoče odvrniti od
tega in mu reče: »Jaz bi se ti moral dati
krstíti, pa ti hodiš k meni.« Jezus mu
odgovori: »Pústi zdaj, kajti spodobi se
nama, da tako izpólniva vso pravičnost.« Kaj lahko iskreno počne Jezus
med grešniki? Saj ni grešen! Torej se
dela solidarnega? Nikakor. Spomnimo
se, kaj sledi Jezusovemu krstu? Štiridesetdnevni post v puščavi in hudičeve
skušnjave. Jezus ni samo Bog, je tudi
pravi človek in kot človek se je moral boriti proti skušnjavam, kakor mi.
Zato nam je vzor novi Adam.
Tudi Jezus bi lahko padel. Lahko bi se
uprl Očetu, pa se ni. Česa potem ne
pozna, kar mi poznamo? Pravzaprav
mu nič človeškega ni tuje. In vse to
nosi v svojem čustvenem, telesnem in
duhovnem svetu. Scela je človek, scela
doživlja naše življenje in njegova solidarnost je čisto konkretna. Ko se postavi v vrsto pred Janeza Krstnika, pokaže, da je z nami enak v boju za dobro
in v možnosti padca. Da, tudi v možnosti padca. Tako kot so padli angeli,

bi lahko padel
tudi Božji sin.
Če bi ne bilo
te možnosti, bi
bile skušnjave
igra, pretvarjanje. Pa ni bila
igra, bil je boj,
soočenje z zlom samim, s hudim duhom.
In v to resničnost in v ta boj smo stopili
tudi mi z našim krstom. Potopili smo
se v krstno vodo, da bi odmrli grehu in
sprejeli dostojanstvo božjega otroka in
moč Svetega Duha. Da bi bili krščeni z
vodo in ognjem Svetega Duha.
Posnemajmo Jezusa v ljubezni in zvestobi Očetu, ki je v nebesih, obnovimo
krstne obljube, odpovejmo se hudemu
duhu, njegovim skušnjavam in njegovemu napuhu. Živimo krstno dostojanstvo božjih otrok.
In tudi nad nami se bo zaslišal Božji
glas: Ta je moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči. Bodimo to, kar smo po krstu obljubili in postali. Prosimo Jezusa,
ki je stopil v naše vrste, za pomoč, da
bi nam pomagal k Očetu.
Vaš župnik.

PASTORALNA STATISTIKA
V letu 2018 sta bila v župniji Studeno krščena 2 otroka; cerkvenih
pogrebov 11; Poslednje maziljenje so pred smrtjo prejeli 3 pokojniki; cerkveno se je poročil en
par. V župniji smo podelili 4.000
svetih obhajil. Glede na štetje nedeljnikov je v povprečju pri mašah 24 moških, 50 žensk, 32 otrok,
skupaj 107 vernikov na nedeljo.
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV bomo letos obhajali od petka, 18. 1. do
petka, 25.1. Za letošnjo glavno
misel je izbran stavek: »Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel«
(5 Mz 16,20). Dejstvo je, da živimo v svetu, v katerem korupcija,
pohlep in krivice povzročajo neenakost in delitve med ljudmi.
Svet je razdeljen, zato potrebuje
našo skupno molitev, ki je naša
skupna moč. Povezanost v Kristusu nas usposablja in zavezuje, da
se bojujemo za pravičnost in za
človekovo dostojanstvo. V tednu
molitve za edinost se bomo pridružili kristjanom iz Indonezije.
Od 265 milijonov ljudi jih je kar
86% muslimanov, okoli 10% pa je
kristjanov. Potrebujejo našo molitev. Prav tako smo povabljeni,
da molimo za mlade, ki se bodo
srečali na Svetovnem dnevu mladih v Panami. Molimo zanje, da
se bodo kakor Marija Božja Mati
postavili v služenje Bogu in bližnjim. V tednu edinosti je prav,
da se spomnimo tudi evangeliča-

nov v našem Prekmurju, ki letos
praznujejo stoletnico priključitve
Sloveniji. Prav tako obhaja še bolj
častitljivo 800. obletnico samostojnosti Srbska pravoslavna Cerkev. Dosegla jo je 6. 12. leta 1219
pod prvim nadškofom, svetim
Savom. Naj bosta obe obletnici
spodbuda k skupnemu veselju in
prijateljskemu sodelovanju.
ADVENTNA AKCIJA OTROCI
ZA OTROKE. V obeh župnijah
so veroučenci zbrali 432,6 € darov
za otroke v misijonih. V trikraljevski akciji so koledniki v vaseh župnije Studeno zbrali 280 € darov
pomoči.
NOVOLETNI OFER je znašal
402,77 €.
Tako otrokom, kot vsem darovalcem pri ofru naj Bog obilno poplača z večnimi darovi!
SREČANJA SKUPIN
VEROUK za veroučence po urniku.
SEJA ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA bo v četrtek, 24. 1., ob 19. uri po maši.
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV Veroučne prostore v
župnišču čistita v tednu od od 14.
1. - 20. 1. 2019 gospe Karmen Japelj in Diana Milavec; v tednu od
od 21. 1. - 27. 1. 2019 gospe Damjana Rožman in Marija Čajko.
CERKEV SV. JAKOBA čistita in
krasita v tednu od 14. 1. - 20. 1.

2019 gospe Sonja Rebec, Darja
Vidmar in Irena Japelj; v tednu od
21. 1. – 27. 1., pa čistijo cerkev gospe Tatjana Simčič, Marija Rot in
Marjetka Podboj.
ŠKOFIJSKO SREČANJE SODELAVCEV V PRIPRAVI NA ZAKON bo v soboto, 26. 1., v Vipavi,
ob 9.00 uri, v prostorih Škofijske
gimnazije. Na srečanje so vabljeni
zakonski pari, ki vodijo tečaj priprave na zakon v dekaniji Postojna.
TEČAJ ZA ZAKON Prvi tečaj
za zakon v letu 2019 v dekaniji bo
potekal dva zaporedna vikenda
od 18. do 19. 1. in od 25. do 27.
1. ob 16. uri v župnijski dvorani v
Postojni. Prijavite se lahko na dekanijski urad Postojna na tel. 05
720-46-40 ali na tel. 041 379 468,
ali na e-mail zupnija.postojna@
rkc.si, lahko pa tudi z elektronsko
prijavnico, ki je na župnijski spletni strani.
DEKANIJSKA
PRIPRAVA
STARŠEV IN BOTROV NA
KRST njihovih otrok se bo začela v mesecu februarju, in sicer
v soboto, 2. 2. 2019, ob 16. uri v
župnijski dvorani v Postojni. Drugo srečanje bo v soboto, 9. 2., in
v soboto, 16. 2., tretje srečanje.
Na drugo srečanje so povabljeni
tudi botri. Priprava je obvezna za
starše, ki se tečaja še niso udeležili. Prijavnico za tečaj dobijo starši
pri domačem župniku pred začetkom tečaja.

ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA IN JEGLIČEV DIJAŠKI DOM
V ŠENTVIDU vabita na DAN ODPRTIH VRAT v soboto, 26. januarja 2019, od 8. ure dalje.
INFORMATIVNA DNEVA za
osmošolce in devetošolce bosta v
petek, 15. februarja, ob 9. in 15.
uri in v soboto, 16. februarja, ob
9. uri. Za dodatne informacije so
na voljo v tajništvu gimnazije (01)
58 22 245 ali pri šolski svetovalki
(01) 58 22 210. Plakat je na oglasni deski.
Prav tako vabita na dan odprtih
vrat GIMNAZIJA ŽELIMLJE IN
DOM JANEZA BOSKA. Dan
odprtih vrat bo 19. 1. 2019, od 10.
ure do 12.45. Informativna dneva
pa bosta 15. 2., ob 9. uri in ob 15.
uri ter 16. 2., ob 9. uri. Plakat je na
oglasni deski.
VIKEND
USPOSABLJANJA
ABC ZA ANIMATORJE, ki ga
prireja škofijski odbor za mlade.
Prvi vikend od 1.-3. februar 2019
v Klancu; drugi vikend od 22.-24.
februar 2019. Prijave na: https://
skam.si/programi/abc-animiranja/
DUHOVNI VIKEND ZA MLADE NAD 18 LET, ki rabijo spodbud na poti rasti in odraščanja.
Na Sveti gori od 15.-17. februarja 2019. Voditeljica programa je
Anja Kastelic. Informacije in prijave na: https://www.fraternitaevangeliigaudium.com/sre268anja-v-sloveniji.html.

