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ŠOLARJEM, STARŠEM, KATEHETOM
IN UČITELJEM NA POT V NOVO ŠOLSKO
IN VEROUČNO LETO
Dragi šolarji,
Lepo je, da se veselite začetka, in še lepši je ta nemir pričakovanja, ki ga doživljate v sebi. Tudi naučili se boste vse, kar bo potrebno, da boste dobili dobre
ocene za svoje znanje. Predvsem pa vas prosim, da se v tem letu vaše srce uči
enako zavzeto, kot se bodo učile vaše glave. Vednost, ki jo sprejemajo naše
glave, je seveda zelo pomembna. Še veliko bolj pomembno pa je tisto znanje,
ki oblikuje naša srca.
Če boste na široko odprli vrata srca za znanost ljubezni, boste odkrili, kako
dobri prijatelji postajate s sošolci in kako odlične učitelje imate. Znanje glave
nas lahko naredi sebične, znanje srca pa nas vedno poveže z drugimi. To pa
človeka zelo osreči. (Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof in metropolit)
»Katehet živi veselo in s smislom za humor.«
Na misel mi prihaja ena izmed značilnosti svetosti, ki je po mnenju papeža Frančiška v našem času neobhodno potrebna: »Svetnik živi veselo in s
smislom za humor. Ne da bi zgubil smisel za stvarnost, druge navdihuje s
pozitivnim duhom in upanjem. Biti kristjan je ›veselje v Svetem Duhu‹ (Rim
14,17), kajti ljubezni nujno sledi veselje. Kdor ljubi, je vedno deležen združenja z ljubljenim. […] Zato ljubezni sledi veselje« (VR 122).
V našem kontekstu lahko navedeno razumem takole: »Katehet živi veselo in
s smislom za humor.« Da, ukvarjati se danes z versko vzgojo otrok in mladine je svetniško delo in ga morejo dobro opraviti le tisti, ki jih Bog napolnjuje z veseljem in imajo smisel za humor. Res je tovrstno veselje sad Svetega
Duha, a sad ni le dar, marveč predpostavlja tudi sodelovanje, da lahko dozori. Odločite se torej, da boste letos stopili v katehetsko leto s kančkom veselja
in smisla za humor več.
Otroci imajo smisel za veselje in humor. Na papeževo spodbudo velja »vreči
mreže« tudi na to stran »čolna«. (Nadškof Marjan Turnšek, predsednik Slovenskega katehetskega urada ob začetku katehetskega leta 2019/20)

»Učitelj, ki svoje učence trinoško strahuje, je podoben toči, ki pobije mlado
setev. Njegova setev ne obrodi dobrega sadu. Učitelj, ki svoje učence mehkuži
in jim pušča vse po volji, je podoben mlačnemu jugu, posmodi drago cvetje,
da ne da žlahtnega sadu.« ( bl. Anton Martin Slomšek)
SVETOST IN VZGOJA V DIGITALNEM ČASU
Prejšnji teden smo v tednu vzgoje razmišljali o svetosti in vzgoji v digitalnem
času. Dejstvo je, da imajo digitalne naprave vse večji vpliv na mlade. Zelo
oblikujejo njihove navade, njihovo mišljenje in njihov način sporazumevanja. Digitalne naprave niso samo tehnični pripomočki, saj so na njih dostopni razni programi. Za vsemi programi in vsebinami stojijo konkretni ljudje
s konkretnimi nameni. Kaj ti ljudje želijo od naših mladih? Imajo jasne cilje,
točne zahteve in glede na to izoblikovane ponudbe. Vedo, kaj bi radi iztržili
od naših mladih, česa bi jih radi navadili, kam bi jih radi zvabili. To je njihova
'vzgoja'. Slomšek je zapisal: »V luži se veliko grdega zarodi, še več hudega v
srcu lenega človeka.« Digitalna doba pogosto postaja luža, v kateri se zgodi
veliko grdega. Trudimo se, da bi se mladi manj ustavljali v umazanih lužah
in več ob bistrih studencih.
VEROUK
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SREČANJE MLADINSKE SKUPI-

NE bo v soboto, 14. 9., ob 20. uri.
Prvi razred ima verouk ob četrtkih Vabljeni vsi srednješolci od prvega
ob 16.50. Prvo uro verouka, v četr- do četrtega letnika. Pogovorili se
tek, 12. 9. je vpis otrok skupaj s starši. bomo o poteku mladinskih srečanj, o
Drugi in tretji razred imata verouk vodenju animatorskih skupin za birmance ter o romanju v Stično mladih
skupaj ob četrtkih ob 15.50.
2019.
Četrti in peti razred imata verouka
STIČNA MLADIH 2019, bo v soob četrtkih ob 16.50.
boto, 21. 9. Odhod avtobusa iz PoŠesti razred ima verouk ob sredah, stojne ob 8. uri izpred avtobusne
postaje. Letošnje geslo je »Tukaj
ob 16.50.
sem, zgodi se!« Zato mladi, naj se
Sedmi in osmi razred imata verouk zgodi Stična, pridite na uvodno mlaob sredah ob 15.50.
dinsko srečanje, kjer boste dobili vse
potrebne informacije. Posamično pa
Deveti razred obiskuje srečanja mla- se lahko prijavite tudi pri g. Jožetu
dinske skupine vsako prvo in tretjo Jakopiču, župniku iz Slavine. (eleksoboto v mesecu po maši.
tronska pošta: joze.jakopic@rkc.si
ali GSM 031 881 419.). Cena je 15€/
MAŠA V DOMU UPOKOJENCEV udeleženca (prevoz + cena prispevka
POSTOJNA je v petek, 13. 9., ob za Stično 5€). Stroške poravnate na
10.30.
avtobusu. Prijavite se čim prej. Za-

dnji dan prijave je ponedeljek, 16. 9.
PRILOŽNOST ZA SPOVED je po
vsaki sveti maši, če zaprosite duhovnika.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE Pred nedeljo,
15. 9., skrbita za cerkev Cirilka Kos
in Nelka Premrl. Pred nedeljo, 22. 9.,
skrbita za cerkev Andreja Podboj in
Anica Milavec.

tudi pri urah verouka. Vsi novi naročniki bodo ob naročilu prejeli za
darilo knjigo 5 jezikov ljubezni otrok
in obesek za ključe z motivom angelčka. V slovenskem prostoru, kjer verouka ni v javnih šolah, ampak je vsa
skrb za versko vzgojo naloga staršev
in Cerkve, je toliko bolj pomembno,
da otroci dobijo dobro predstavo o
Bogu, ki je ljubeči Oče. Letna naročnina za 10 številk + Mavrični zabavnik je 39,90 evra.

MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE V ŠKOFIJI KO- REVIJA #NAJST je namenjena zelo
PER bo v soboto, 14. 9., v baziliki na pomembni skupini otrok - najstnikom, ki so Mavrico prerasli in se priSveti Gori.
pravljajo na birmo. Izide 6-krat na
ROMANJE NA SVETE VIŠARJE leto. Med mladimi postaja ta revija
V soboto, 28. 9. vabljeni na roma- zelo priljubljena, saj od njih prejenje na Svete Višarje, kjer bo zani- mamo veliko navdušenih odzivov.
miv program ob začetku izrednega Novi naročniki prejmejo za darilo
misijonskega meseca oktobra 2019. knjigo Iskrice Svetega Duha in zapeOb 10. bo sv. maša v cerkvi Višarske stnico. Letna naročnina za 6 številk
Matere Božje, ki jo bo daroval upo- je 27 evrov.
kojeni koprski škof msgr. Metod Pirih s somaševanjem misijonarjev. Od SLOVESNOST VZIDAVE RELI11. do 12. bosta sledili predavanji dr. KVIJ V OLTAR V CERKVI SV.
Janeza Juhanta o Lambertu Ehrlichu TROJICE Župnija Trnje vabi na sloin g. Jožeta Kopeiniga o Misijonski vesnost vzidave relikvij blaženega
pomladi. Ob 12. sledita druženje in A. M. Slomška v oltar v cerkvi Svete
malica iz popotne torbe. Organizira- Trojice v nedeljo, 22. 9., ob 15. uri.
li bomo avtobus iz Postojne. Čas od- Obred bo vodi g. škof Jurij Bizjak.
hod ob 6. uri iz Postojne iz parkirišča
pred pokopališčem. Cena prevoza in PETI HIERONIMOV SHOD bo
žičnice je 25€ (15€ prevoz in 10€ žič- NA NANOSU, v nedeljo, 29. 9., ob
nica). Prijave zbiramo v Postojni do 12. uri. Po sveti maši bo predavanje
ponedeljka, 21. 9. v župnijski pisar- g. Bogomirja Trošta z naslovom Hini v Postojni. (GSM, SMS, 041 379 eronimova dela iz Betlehema v naš
468, elektronska pošta: zupnija.po- čas.
stojna@rkc.si).
MIDVA V BOŽJEM NAČRTU,
REVIJA MAVRICA je odlična PRIPRAVA NA ZAKON. Pet srespodbuda za rast v veri, ki bo otroke čanj ob 16. uri. V petek, 13. 9. in
vsak mesec bogatila z dragocenimi 20.9., v soboto, 14. 9. in 21. 9. ter v
vsebinami, uporabili jo bodo lahko nedeljo, 23. 9.

MAŠNI NAMENI
8.
sep.

23. NEDELJA MED LETOM
Marijino rojstvo - mali šmaren

9.
sep.

Ponedeljek
Peter Klaver, jezuit

10.
sep.

Torek
Nikolaj Tolentinski, spokornik

11.
sep.

Sreda
Prot in Hijacint, mučenca

12.
sep.

Četrtek
Marijino ime

13.
sep.

Petek
Janez Zlatousti, škof, cerk. učit.

14.
sep.

Sobota
Povišanje sv. Križa

15.
sep.

24. NEDELJA MED
LETOM
Žalostna Mati Božja

16.
sep.

Ponedeljek
Kornelij, papež in Ciprijan,
škof, m.

17.
sep.

Torek
Robert Bellarmino, škof, c.u.

18.
sep.

Sreda
Jožef Kupertinski, duh., red.

19.
sep.

Četrtek
Januarij, škof in muč.

20.
sep.

Petek
Andrej Kim Tae-gon, duh. idr.
korejski mučenci

21.
sep.

Sobota
Matej, evangelist in apostol

22.
sep.

25. NEDELJA MED LETOM
SLOMŠKOVA NEDELJA, ekumenski dan, Mavricij, mučenec
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Planinska gora: + Aldo Širca, Studeno 20 in
+++ Anton, Marjan, Miro Milavec, Studeno 12

18h

B

Studeno: + Miroslav Milavec

18h

J

Belsko: ++ Ludvik Črnigoj in Bojana, Bukovje 32

10h

J

Studeno: + Frančiška Milavec, Studeno 12

18h

B

Gorenje: ++ Jože in Frančiška Jurca
in +++ starši Samec

10h

B

Studeno:

+++ Silvano Širca, +++ Širca, Puhar,
Podboj, Studeno 97

Máli šmáren (tudi mála máša ali mála gospójnica) je krščanski praznik, ko se
verniki spominjajo rojstva Device Marije. Večina katoliških in pravoslavnih Cerkva proslavlja ta praznik 8. septembra. Prve omembe praznika Marijinega rojstva
so iz začetka 5. stoletja: o njem pišeta sveti Janez Zlatoust in sveti Avguštin, na
zahodu se praznik prvič pojavi v Cerkvenem obredniku za časa papeža Gelazija
I (papež od 492-496). Vsako leto verniki iz župnije Studeno poromamo k Mariji
pomčnici grešnikov, na Planinsko goro.
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