MAŠNI NAMENI
10h

J

Studeno + Anton Križman, Studeno 12

18h

J

Studeno, po namenu

10h

B Studeno + Ivana Tegelj, Strmca 15

Sreda
++ Pepelnica
strogi post in zdržek

18h

B Studeno +++ Podboj in Frbežar, Studeno 32

7.
mar.

Četrtek
Perpetua in Felicita, mučenki

18h

J

8.
mar.

Petek
+ Janez od Boga, redovnik

9.
mar.

Sobota
Frančiška Rimska, redovnica

18h

B Studeno, za duše v vicah

10.
mar.

1. POSTNA NEDELJA
40. mučencev iz Armenije

10h

J

24.
feb.

7. NEDELJA MED LETOM
Matija, apostol (2)

25.
feb.

Ponedeljek
Valburga, opatinja

26.
feb.

Torek
Aleksander, škof

27.
feb.

Sreda
Gabrijel ŽMB, redovnik

28.
feb.

Četrtek
Roman, opat

1.
mar.

Petek
Albin (Zorko), škof

2.
mar.

Sobota
Neža (Agnes) Praška, klarisa

3.
mar.

8. NEDELJA MED LETOM
Kunigunda, kraljica

4.
mar.

Ponedeljek
Kazimir, poljski kraljevič

5.
mar.

Torek
Hadrija, mučenec

6.
mar.

Studeno, za duše v vicah

Studeno ++ Frančiška in Lovrenc Milavec

»Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to
kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti
on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je
usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne boste sojeni« (Lk 6,25-38).
LEPA MISEL »Če Bog ne obstaja, človek s tem, da vanj veruje, ne bo izgubil ničesar;
če pa Bog obstaja, bo človek s tem, da vanj ne veruje, izgubil praktično vse.« (Francoski mislec Blaise Pascal)
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: 24. 2. 2019

Številka: 151

VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA

Tako nosi naslov letošnje pastirsko
postno pismo slovenskih škofov,
ki nadaljuje lansko poglabljanje
krstne zavesti. Vseživljenjska kateheza je trajna potreba kristjana,
da vedno globlje vstopa v skrivnosti vzajemnega odnosa z Bogom.
Že Tertulijan je zapisal:»Kristjan
se ne rodi, temveč to postane.«
To pa pomeni, da
Božji postajamo vse
življenje. Papež Pavel VI je že pred leti
zapisal v konstituciji o evangelizaciji
sledeče:»Današnji
svet potrebuje učitelje in pričevalce. Če
pa posluša učitelje,
jih posluša zato, ker
so tudi pričevalci. Živeti in oznanjati vero
za krščenega ni nekaj
izbirnega, ampak je
ukaz v Pavlovem smislu: »Gorje
meni, če evangelija ne bi oznanjal.« (1Kor 9,16)
Škofje nas zato v letošnjem pastirskem pismu spodbujajo, da bi postali kateheti – v domači družini,

v krogu prijateljev in znancev …
Starši otrokom, stari starši vnukom, prijatelj prijateljem, sosed
sosedom, znanec znancem, v gospodarstvu, družbi, šolstvu, skratka povsod. Ali ni imenitna kateheza, ko babica pokriža vnuka na
poti mimo kapelice? Ali, ko prijatelj prijatelju na zid na Facebooku napiše spodbudno
svetopisemsko misel?
Ali, ko sosed pomirjajoče poda roko sosedu
v spravo po dolgoletnih
sporih za košček zemlje? Prav vsak od nas
je povabljen, poklican
in ima pravico, da »odmeva« Jezusovo besedo
v svojem življenju in
to pomeni biti katehet.
Razmišljajmo, kako bo
Jezusova beseda odmevala v nas tudi skozi ta
postni čas v katerega bomo stopili
na pepelnico. Vsem želim dober
in milosti poln postni čas.
(Celotno pastirsko pismo za postni
čas 2019 si lahko preberete tudi na
župnijski spletni strani).

SPREOBRNITE SE IN VERUJTE
EVANGELIJU (MR 1, 15)
Menda kar tretjina kristjanov ne verjame v posmrtno življenje. To pa je novica, da človeku zastane dih. Da ljudje
ne verjamejo politikom in državi me ne
preseneča, saj tudi država ne verjame
ljudem in če želiš v občinski pisarni karkoli opraviti, moraš postreči z vsemogočimi dokazili in potrdili. Še tega, da si
živ ti ne verjamejo brez potrdila, overjenega pri notarju, četudi stojiš pred njimi. Da dvomimo v sodniške odločitve,
zdravniške diagnoze, strokovna mnenja
in podobno, še lahko razumem, saj smo
ljudje vendarle le ljudje. Da si ne verjameta zakonca, da ni otroškega zaupanja
do staršev, to že težje sprejmem. Da nekateri ne verjamejo v Boga, me žalosti;
da pa ljudje, ki pravijo, da verjamejo v
Boga, Bogu ne verjamejo, pa presega
moj prag dojemanja. Kaj torej verjamemo, komu verjamemo, h komu se obračamo v molitvah? Koga preklinjamo, za
kaj hodimo k maši? Kako, da se imamo
za pripadnike Cerkve, za vernike, za
kristjane? Kako to, da ne verjamemo
evangeliju, veseli novici, da ne verjamemo apostolom, prerokom, svetnikom?
Zakaj ne verjamemo Jezusu, ki je ob
začetku svojega delovanja z besedami
preroka Izaija dejal, da je prišel oznanit
blagovest ubogim, jetnikom prostost in
slepim vid. Le en odgovor se mi ponuja, nismo ubogi, ne želimo spregledati
in nočemo prostosti. Zaprite nas v temo
kot prehlajene piščance, dajte nam vsak
dan porcijo piče, in potrpežljivo bomo
počakali, da pridemo na vrsto za zakol.
Ne bomo spraševali, kaj je za zidovi in
ne bomo razmišljali, za kaj nam služijo
krila. Bomo živeli tako ali pa se spreobrnimo in verujmo evangeliju. Jezus nam
vedno znova ponuja roko.

POSTNA POSTAVA Postni čas, ki se bo
začel s pepelnično sredo, nas pripravlja
na veliko noč. Naj bo to res čas milosti,
duhovne poglobitve in dobrih del, ki
jih bomo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta. Cerkev za postni čas določa
tudi posebne oblike spokornosti: strogi
post je na pepelnično sredo in na veliki
petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan
do sitega najemo in se zdržimo mesnih
jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18.
leta do začetka 60. leta. Navadni post, ki
je samo zdržek od mesnih jedi, pa je na
vse petke v letu. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati
s kakim dobrim delom pokore in ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi
veže vernike od izpolnjenega 14. leta
starosti. Kadar je praznik (cerkveni ali
državni) ali je kakšna slovesnost v družini na petek, post in zdržek odpadeta.
Strogi post na pepelnico in veliki petek
pa nikoli ne odpade.
PEPELNICA V sredo, 6. 3., je pepelnica, strogi post in zdržek. Pri maši bo blagoslov pepela in spokorno pepeljenje.
Ta dan ne jemo mesa in se postimo pri
ostali hrani. Kdor zmore, naj se posti ob
kruhu in vodi. Posvetimo ta dan molitvi
in premislimo, kakšno bo naše postno
prizadevanje skozi 40-dnevni postni
čas. Naredimo postni načrt, ki naj ga
sestavljajo post v stvareh, ki nam kradejo čas, molitev in dobra dela, da bomo
uresničil postno vabilo: »Spreobrni se in
veruj evangeliju!« Lepo vabljeni k maši
in pepeljenju, ki bo pri večerni maši, ob
18. uri.

POSTNE SPODBUDE ZA OTROKE Kdor želi, lahko spremlja postno
spodbudo za vsak dan na spletni župnije Postojna. Lahko pa se pridružimo tudi spodbudam Slovenske Karitas. Za prvi teden je spodbuda, da

ozdravimo svoj kisli pogled in vsak
dan razvedrimo koga s svojo dobro
voljo. Bog je vlil v naša srca svoj nasmeh, podarjajmo njegovo ljubezen
naprej. Nasmeh nič ne stane – pa toliko da. OTROCI: Vsakomur, ki ga
srečaš, se nasmehni in ga prijazno
pozdravi.
MLADI: Vzemi si čas za svojega
brata ali sestro in ga/jo prijazno poslušaj. STARŠI: Vzemi si čas za svoje starše in starejše. Pokažite jim z
nasmehom, da jih imate radi. STAREJŠI: Pozdravite in nasmehnite se
vsem, ki jih srečate, tudi mlajšim, čeprav bi morali mlajši prvi pozdraviti.
40. DNI BREZ ALKOHOLA Kdor
želi, je povabljen k preventivni spodbudi 40 dni brez alkohola, lahko pa si
izberemo tudi kakšno drugo zasvojenost sodobnega časa, ki nas nadleguje in nam jemlje veliko prostega časa,
ter se ji odpovemo in čas namenimo
boljšim in koristnejšim dejanjem.
SVET ODRASLIH SKAVTOV
(ZBOKSS) bo imel srečanje v naši
župniji v soboto, 9. 3., od 9. ure do
16. ure. Ob 9. uri bo najprej sveta
maša.
KRIŽEV POT v nedeljo, 10. 3., vodijo
člani in članice ŽPS ob 10. uri.
VEROUK Do nedelje, 3. 3. so veroučne in zimske šolske počitnice.
Nato reden verouk za vse razrede.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET,
sestanek v soboto, 2. 3., po maši, ob
18.45.
ŽUPNIJSKA KARITAS, sestanek v
četrtek, 7. 3., po maši, ob 18.45.
DEKANIJSKA POSTNA OBNOVA

ZA PEVCE IN PEVKE, v nedeljo,
10. 3., od 15.30 - 18. ure. Duhovno
obnovo vodi g. Gregor Klančič.
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV V tednu od 25. 2. do 3. 3.
so zimske počitnice. Veroučne prostore v župnišču čistita v tednu od
4. 3. - 10. 3. gospe Jerneja Šušmelj in
Andreja Šajn.
CERKEV SV. JAKOBA čistita in
krasita v tednu od 25. 2. - 3. 3. 2019
gospe Majda Miklavčič in Mateja
Širca; v tednu od 4. 3. - 10. 3. 2019
(1. postna nedelja) pa čistijo cerkev
gospe Martina Jurca, Vanja Vekar in
Joži Jurca.
ISKRENA ZAHVALA družini Milavec, Studeno 26a, za dar za cerkve
ob pogrebu pokojnega Mira Milavca v višini 710 €, kot tudi za dar pri
pogrebni maši v višini 507,68€. Bog
povrni.
DEKANIJSKO SREČANJE ZA
BIRMANCE, srečanje v soboto, 16.
3., od 9. do 13. ure v župnišču v Postojni.
ŠKOFIJSKO ROMANJE STREŽNIKOV v Zaplaz na grob blaženega Alojzija Grozdeta, v soboto, 23.
3. Prijave strežnikov in strežnic za
romanje sprejemamo do srede, 6.
3. Romanje je brezplačno. Kosilo iz
popotne torbe.
NESEBIČNA MOLITEV Dekle
sredi tridesetih takole moli: »Dobri
Bog, nikoli te nisem ničesar prosila zase. To dobro veš in tudi zdaj ne
bomo spreminjala svoje molitve. A
iz vsega srca te prosim: podari moji
mami dobrega zeta!«.

