MAŠNI NAMENI
27.
jan.

3. NEDELJA MED LETOM
Nedelja Svetega Pisma

10h

J

Angela Merici, ust. uršulink

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

18h B Gorenje + Alojz Požar

28.
jan.

Ponedeljek
Tomaž Akvinski, cerk. učitelj

29.
jan.

Torek
Konstancij, škof

30.
jan.

Sreda
Martina, muč., Jacinta, dev.

31.
jan.

Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev

1.
feb.

Petek
Brigita Irska, opatinja

2.
feb.

Sobota
JEZUSOVO DAROVANJE
SVEČNICA

3.
feb.

4. NEDELJA MED LETOM
Blaž, škof in mučenec

4.
feb.

Ponedeljek
Jožef Leoniški, kapucin

5.
feb.

Torek
Agata, devica in mučenka

6.
feb.

Pavel Miki in drugi japonski mučenci

7.
feb.

Četrtek
Koleta (Nika), redovnica

18h

J

Studeno za župniji

8.
feb.

Petek
Hieronim Emiliani, red.
KULTRUNI PRAZNIK

18h

J

Planina ++ Ana Horzelenberg in Lojze
Hostnik

9.
feb.

Sobota
Apolonija, mučenka

18h

J

Planina po namenu darovalca

10.
feb.

Sholastika, devica in redovnica

10h
12h

J
J

Studeno + Anton Križman, Studeno 12
Planina po namenu darovalca

Četrtek

Sreda

5. NEDELJA MED LETOM

18h B Studeno + Marjan Jenček, Strmca 15
18h

J

Studeno za rajne

18h B Studeno ++ starši Mrhar, Strmca 15
10h B Studeno +++ Marušič in Podboj, Bukovje 19

18h B Studeno za župniji

stoletju po Kr. Prevod se imenuje Vulgata (latinsko: splošno razširjena). Večina prevodov v evropske jezike je temeljila na Vulagati. Sodobni prevodi se opirajo skoraj
izključno na besedila v izvirnikih. Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od katerih
jih Stara zaveza obsega 46, Nova zaveza pa 27. Vsem knjigam Svetega pisma je skupno, da so Božja beseda, ki nam govori v vseh časih. Spodbuja nas, da bi rasli in se
krepili v veri in božjo besedo predsedovali drugim. (Radio Ognjišče)
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: 27. 1. 2019

Številka: 149

»V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali smo mu zvitek preroka Izaija.« (Lk, 1, 16-17)
Na nedeljo Svetega pisma beremo v
evangeliju, da je Jezus hodil v shodnico
po svoji navadi v soboto. Torej vsako
soboto, kot se to seveda spodobi in je
prav. Hodil ni zato, ker bi ga silili, ampak zato, da bi bral in poslušal Božjo
besedo, Sveto pismo.
Jezusu je bilo logično,
da je potreboval vsak
teden duhovno hrano,
da je lahko živel kot
Božji sin. Še bolj kot
Jezus pa potrebujemo
Božjo besedo mi. O,
kako bi bilo lepo, če
bi ljubezen do Božje
besede, branje, premišljevanje in skupno
slavljene prešlo tudi
nam v meso in kri,
v navado, da bi nas
vznemirilo v duši in
bi si želeli se je vsako
nedeljo znova naužiti,
da bi branje in poslušanje Božje besede
postala naša navada. Navada, ki ni rutina, kajti rutina je avtomatizem, brez
hrepenenja, brez pričakovanja, brez
želje. Navada pa se rojeva iz potrebe.
Bodimo lačni Božje besede, bodimo
lačni kruha življenja. Naj nedeljsko
bogoslužje postane naša navada, naša
potreba, naša lakota. Samo tako bomo

duhovno močni.
Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa, je trdil že sveti Hieronim.
Bodimo lačni odnosa s Kristusom.
Bodimo verniki, ne tisti, ki le grejejo
cerkvene klopi, ampak tisti, ki ogrevajo Cerkev. Ne taki,
ki bi le poslušali njegove besede, ampak
taki, ki bi po njegovi
besedi tudi živeli. Jezusu manjka zvestih
vernikov, takih, ki bi
mu sledili do konca,
do križa, do vstajenja.
Ni se težko navdušiti
nad Jezusom enkrat v
letu, težko je nad njim
ostati navdušen vsak
dan, kajti ko me Jezus
začne ozdravljati, ne
razdere le moje strehe,
ampak tudi moje zidove in moje škarpe. Ko
me Jezus uči, me ne vabi le v svoj čoln,
ampak želi, da stopim iz čolna in hodim po vodi. Ko me Jezus hrani, mi ne
ponuja le kruha, ampak samega sebe,
meso in kri. Ko me Jezus nagovarja in
uči, mi ne ponuja le človeško besedo,
ampak Božjo, tisto, ki me vodi proti
večnosti.
Vaš župnik.

BRALEC BOŽJE BESEDE V BOGOSLUŽJU CERKVE
1. Je izbran od Boga. »Glej, svoje besede polagam v tvoja usta.« (Jer1,9)
Zato naj bo Božja beseda zate: luč, ki
razsvetljuje tvojo pot, kruh, ki hrani
tvojo dušo, ogenj, ki te razvnema,
pot, ki te vodi v odrešenje, utrip, ki
spodbuja tvojega duha, življenje, ki
se nikoli ne konča ... . Zaradi pogovora z Bogom naj ti zažari obličje kakor Mojzesu, ko se je vračal s Sinajske gore (prim. 2 Mz 34,29).
2. Ima v Cerkvi pri evharistiji svojo
lastno službo, »ki jo mora sam opravljati, čeprav so navzoči posvečeni
služabniki.« (RMu 99) Berilo(a) naj
redno bere bralec ali bralka, laik, ki
ima za to primerne sposobnosti in
se je na to dobro pripravil. (Plenarni
zbor, 2001, či. 209)
3. Je posredovalec Božje besede. Za
to se mora truditi, da živi po evangeliju in nauku Cerkve, da Božjo
besedo oznanja razumljivo in razločno, da se na oznanjevanje skrbno
pripravi. »Vse Pismo je navdihnjeno
od Boga in koristno za poučevanje,
za svarjenje, za poboljševanje in za
vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji
človek popoln, pripraven za vsako
dobro delo.« (2 Tim 3,16-17)
4. Bralec Božje besede se vadi v glasnem branju dodeljenega odlomka
in premišljuje o njem. Skuša razumeti osnovno sporočilo, ki ga lahko
povzame s svojimi besedami. Vpraša
se, kje so glavni poudarki, kaj je manj
pomembno.
5. Bralec pristopi k ambonu – oltarju božje besede pripravljen in
z dostojanstvom. To pomeni, da se

zunanje uredi, da pride pravočasno k
ambonu, se prikloni oltarju. Ko pride
pred ambon, z očmi preleti besedilo
in vzpostavi stik z Božjo besedo, nato
počaka, da verniki sedejo (zlasti pri
prvem berilu) in s pogledom vzpostavi stik s poslušalci. Pri branju je
zbran, jasen v odnosu do sebe, brez
razkazovanja, prenarejanja, teatralnosti, igranja .... Bere stvarno, sproščeno, svobodno, z naravnim glasom
ter s spoštovanjem in ljubeznijo do
poslušalcev. Bere v zavesti velike odgovornosti in z vero v pomoč Njega,
ki ga oznanja. Po končanem branju
pogleda poslušalce, sledi trenutek
tišine in nato vzklikne: »Poslušali
smo Božjo besedo!«, Ambon zapusti šele tedaj, ko verniki odgovorijo
na zaključni vzklik z »Bogu hvala«.
Primerno je, da se s kratko molitvijo
ali z vzklikom Bogu v srcu zahvali za
pomoč pri branju.
»Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste
besedo, ki ste jo slišali in prejeli od
nas, sprejeli ne kot človeško besedo,
ampak kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete.« (1 Tes 2,13)
»Živa je namreč Božja beseda in
učinkovita in ostrejša kakor vsak
dvorezen meč ter prodre do ločitve
duše in duha, tudi do sklepov in mozga in presoja misli in namene srca.«
(Heb 4,12)
VEROUK: po urniku
URADNE URE: četrtek, 31. 1., dopoldne NE bo uradnih ur
SVETOPISEMSKI MARATON: 31.
1., od 19. - 22. ure v župnišču v Postojni. Vabljeni!

PRVA SOBOTA, 2. 2.: dopoldne bo
gospod Bogomir Trošt obisk bolnikov po domovih.
MLADINSKA SKUPINA; petek, 1.
2., ob 19. uri v župnišču v Studenem.
JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA: V soboto, 2. 2., bo sveta maša
v župniji ob 18. uri.
DEKANIJSKA PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST bo v
soboto, 2. 2., ob 16. uri v župnišču v
Posotjni. Prijava s prijavnico na spletni strani župnije Postojna.
BLAŽEV ŽEGEN bomo delili v nedeljo, 3. 2., na god sv. Blaža ob zaključku svete maše.
ZAHVALA: postojnski skavti so v
sklopu akcije Luč miru iz Betlehema, ki jo vsako leto spremlja tudi
dobrodelni namen, letos zbrali kar
5.583,82 € prostovoljnih prispevkov.
Ti bodo v večini šli v roke Vincencije zveze dobrote - Center za družine
Mirenski grad. Skavti se vam za vsak
vaš dar iskreno zahvaljujejo in vam
želijo, da luč miru v vaših srcih nikoli
ne bi ugasnila.

ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV Veroučne prostore v
župnišču čistita v tednu od 28. 1.
- 3. 2. 2019 gospe Cirilka Kos in
Andreja Penko; v tednu od 4. 2. 10. 2. 2019 gospe Anita Debenjak
in Klara Klemen.
CERKEV SV. JAKOBA čistita in
krasita v tednu od 28. 1. - 3. 2.
2019 gospe Neva Jakočič in Štefka
Milavec; v tednu od 4. 2. - 10. 2.
2019 pa čistijo cerkev gospe Franka Milavec in Jožica Penko.

DRUŽINA V VSAK SLOVENSKI
DOM 3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka Družine, ki bo obogatena z novimi vsebinami in sodobnejšo podobo. Izkoristite priložnost,
saj bodo to nedeljo na voljo posebne
naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam
bomo poklonili priložnostno darilo
(prejmejo ga tudi vsi naročniki skupaj z Družino): kuharsko knjižico
Praznične dobrote.
Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine
evangelija v srca in tam tudi ostale,
da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel mimo nas,
ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares pomembne
vrednote, ki spreminjajo svet in bodo
ostale zapisane v srcu vsakega izmed
nas in vseh, ki prihajajo za nami. Berite dobre zgodbe, resnične novice.
BOŽJA BESEDA - SVETO PISMO
je najbolj brana knjiga v zgodovini. Se-

stavljena je iz Stare in Nove zaveze. Prevedena je v več kakor 2100 jezikov. Poleg duhovno-verskega ima tudi izjemen
pomen in vpliv na kulturo, na umetnost
in na zgodovino. Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini, deloma tudi v
aramejščini in v grščini, Nova zaveza pa
le v grščini. Prvi prevod Stare zaveze v
grščino se imenuje Septuaginta, nastal
pa je v 3. in 2. stoletju pr. Kr. Ime izvira
iz domnevnega števila prevajalcev, ki naj
bi jih bilo 70. Prvi prevodi v latinščino
so bili narejeni po grški Seputaginti in
so znani pod imenom Vetus Latina. Iz
izvirnih jezikov je Sveto pismo v latinski jezik prvi prevedel sv. Hieronim v 4.

