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»Krivični oskrbnik«
Roko na srce, današnji človek je res »krivični oskrbnik«. Nekoč se je veliko
bolj zavedal, da ni njegovo, kar ima na voljo, danes se mu zdi, da je drugače,
da je postal »gospodar« sveta in življenja, da ni le skrbnik in da zato lahko s
tem počne, kar se mu pač zahoče. Vemo, kam nas je privedlo takšno razmišljanje. Človek je zelo slab gospodar, poglejte skozi okno, poglejte na splet, v
kakšne ekstreme nas je privedla človekova samopašnost. Orkani in vročina
in nestabilno vreme niso največji problem, niti niso največji problem migranti, ki se zgrinjajo v Evropo zaradi vseh teh naravnih sprememb.
Največja težava pri vsem skupaj je tisto, kar je vzrok za vse te stvari, namreč
lakomnost zahodnega sveta, ta neprestana sla po razkošju, po tem, da bi imeli vedno več in več.
V resnici pa ne potrebujemo toliko, kolikor imamo. V resnici vemo, da nas
tisto »preveč«, prestiž, ki ga imamo, samo teži, ovira in obremenjuje. Samo
pomislite, koliko stvari smo zamenjali, pa se še niso pokvarile. Dali smo se
prepričati, da bomo srečnejši, če jih bomo zamenjali z novimi.
Jezus nam v današnjem evangeliju prihaja naproti s priliko o »krivičnem
oskrbniku«, ki si je s premoženjem, ki ni bilo njegovo, prebrisano pridobil
prijatelje za čas po tem, ko bo odpuščen. In premoženje, ki ni naše, ki smo si
ga le izposodili od Boga in naših otrok, je namenjeno prav temu: da z njim
nekaj ustvarimo, da z njim nekaj postanemo, da si z njim pridobimo prijatelje. In to je mogoče z dajanjem in ne s kopičenjem. Čim več imaš premoženja,
tem manj imaš prijateljev in tem več sovražnikov. Čeprav dajanje boli, je ta
bolečina odrešujoča, če vemo, da nič od tega, kar imamo, ni naše. Vedno
smo na kreditu. Kupujmo z njim tisto, česar nam ne bo treba vrniti, ko bomo
izdihnili in se povrnili v zemljo. Kupujmo to, kar ostane za večno življenje.
(Marko Rijavec, Družina 2019/34)
IZ ZAKLADNICE MISLI BLAŽENEGA A. M. SLOMŠKA:
»Starši in vzgojitelji, dajte si dopovedati z znamenji časa in spoznajte, da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej.«

»Svetost je to, da človek dopusti, da skozenj sije Bog.«
»Molitev je pošta, ki prinaša milost iz nebes.«
26. NEDELJA MED LETOM C - ČISTO PRI NAŠIH VRATIH
Blažena mati Terezija je pripovedovala, da je bila v Bombaju velika konferenca o revščini. »Ko sem prišla na kraj srečanja, sem prav nasproti vhoda, kjer
je več sto ljudi razpravljalo o problemu lakote, našla umirajočega človeka.
Vzela sem ga v naš dom za umirajoče, kjer je umrl zaradi lakote, medtem ko
so ljudje v konferenčni dvorani govorili, kako bodo v petnajstih letih pridelali toliko hrane, toliko živeža, da bodo rešili ...«
Učeni in preskrbljeni udeleženci konference so pri vratih imeli človeka, ki je
bil potreben njihove pomoči. Tudi pri »vratih« (Lk 16,20) bogataša iz evangelija 26. nedelje med letom je ležal revež z imenom Lazar (kar pomeni Bog
je pomagal). Ni bil deležen pozornosti, celo psi so imeli z njim več usmiljenja
kot bogataš, ki je imel velike načrte, kako bo pomnožil svoje imetje, a prezrl
je stisko konkretnega človeka pred vrati.
Blažena mati Terezija iz Kalkute zatrjuje: »Ljubezen se začne doma: najprej
v družini, potem v tvoji vasi ali mestu. Lahko je ljubiti množice, ki so daleč,
težje je ljubiti konkretne ljudi, ki živijo z nami ali v soseščini.« Za ljubezen je
potrebno, da začnemo s posameznikom. Najprej smo poklicani, da ljubimo
tistega, ki je pred ali za našimi vrati.
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ROŽNOVENSKA POBOŽNOST
V mesecu oktobru še posebej radi
molimo rožni venec. Spodobi se, da
odrasli kristjani znamo moliti to prelepo molitev s katero prosimo Marijinega in Jezusovega varstva. Lepo
bi bilo, če bi naučili moliti tudi mladi rod. Molitve se naučimo tako, da
molimo.
IZZIV ZA DRUŽINE Vsak večer v
mesecu oktobru zmolite skupaj po
eno desetko rožnega venca za Marijino varstvo in Božji blagoslov vseh
družin v župniji.

ROMANJE NA VIŠARJE Avtobus
je poln. Odhod avtobusa v soboto,
28. 9., ob 6. uri iz parkirišča pred pokopališčem. Ob 10. uri sveta maša

na Višarjah. Domov se vrnemo do
18. ure. Cena prevoza in žičnice 25€.
Kosilo iz popotne torbe.
PETI HIERONIMOV SHOD bo
NA NANOSU, v nedeljo, 29. 9., ob
12. uri. Po sveti maši bo predavanje
g. Bogomirja Trošta z naslovom Hieronimova dela iz Betlehema v naš
čas.
NOVO SKAVTSKO LETO je pred
vrati in nam prinaša nove prijatelje,
izzive in dogodivščine.
Če bi tudi ti rad z nami odkrival
skrivnosti skavtstva, se vpiši v nedeljo, 6. 10., po vseh treh svetih mašah.
Vpis je možen do zapolnitve mest v
posamezni starostni skupini (veji). O
stanju prijav vas bomo obvestili.

Starostne skupine: Bobri in bobrovke: 1. in 2. razred; volčiči in volkuljice: 3. - 5. razred; izvidniki in vodnice: 6. razred - 1. letnik; popotniki in
popotnice: od 2. letnika naprej, voditelji in voditeljice – »nadobudni«
mladi (od 21 let naprej), ki bi z našimi člani odkrivali skrivnosti kolonij,
džungle, izvidništva in popotništva.
Veselimo se vas!
SREČANJE ZAKONSKE SKUPINE Na pobudo nekaterih smo se tudi
v Studenem odločili, da ustanovimo
zakonsko skupino. Uvodno srečanje
bo v četrtek, 26. 9., ob 20. uri. Na srečanjih zakonske skupine bomo v prijateljskem pogovoru iskali odgovore
na vprašanja zakonskega življenja, na
podlagi osebnih izkušenj, vere in Božje besede. Lepo vabljeni vsi zakonci, ki
čutite, da imamo premalo kvalitetnih
pogovorov o zakonskih vprašanjih.
VEROUK po urniku.
SESTANEK ŽPS bo v petek, 27. 9.,
ob 20. uri. Vabilo prejmete po elektronski pošti.
DOGODKI IN DEJAVNOSTI ŽUPNIJSKE KARITAS
a) V nedeljo, 6.10.2019, bomo imeli srečanje bolnikov in ostarelih. Pri
maši ob 10. uri bomo bolnim in ostarelim podelili bolniško maziljenje.
Po maši pa bo pogostitev in srečanje
v župnišču v Studenem. Svojce prosimo, da poskrbite za prevoz vseh, ki
se želijo udeležiti maše in srečanja.
b) Zbiranje hrane za pomoč centru
Karitas v Postojni bo v soboto, 19.
10., od 10. do 12. ure in v nedeljo,
20. 10., pred in po maši.

c) Teden Karitas bomo letos obhajali do ponedeljka, 25. 11., do prve
adventne nedelje, 1. 12. 2019.
č) V ponedeljek, 25. 11., ob 18. uri
bo v Postojni dekanijska sveta maša
za sodelavce župnijskih Karitas. Župnijska Karitas Studeno je letos zadolžena, da pripravi pogostitev za
približno 80 ljudi (čaj, vino, malo
peciva, kaj mesnatega, itd.).
d) Romanje članov župnijskih Ka
ritas bo v Ponikvo v sredo, 27. 11.
2019. Prijave za romanje zbira gospa
Hermina Brus do 15.11.
e) Sodelavci župnijske Karitas pripravijo sodelovanje pri maši na nedeljo Karitas, 1.12., ob 10. uri. Prav
tako pripravijo članek za oznanila in
vabilo v svoje vrste.
f) Za Miklavževanje bo potrebno
pripraviti darila za obdarovanje devetdesetih otrok.
g) Mlade spodbujamo, da bi tako kot
lani pripravili Miklavževo igrico.
MAŠA V DOMU UPOKOJENCEV
POSTOJNA bo v petek, 27. 9., ob
10.30. Mašuje g. Jože Jakopič.
MLADINSKA SKUPINA, sobota,
5. 10., po maši. Mladi ste povabljeni,
da pridete in pojete pri maši, ki bo
ob 19. uri.
PRVI PETEK in SOBOTA V soboto, 5. 10., dopoldne obisk bolnikov
in ostarelih na domu.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE Pred nedeljo,
29. 9., skrbita za cerkev Majda Miklavčič in Mateja Širca. Pred nedeljo,
6. 10., skrbijo za cerkev Martina Jurca, Vanja Vekar in Joži Jurca.

MAŠNI NAMENI
22.
sep.

25. NEDELJA MED LETOM

SLOMŠKOVA NEDELJA
ekumenski dan, Mavricij,
mučenec

10h

B

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

23.
sep.

Ponedeljek
Pij iz Pietrelcine, red.

24.
sep.

Torek
Anton Martin Slomšek

25.
sep.

Sreda
Sergij Radoneški, menih

18h

B

Gorenje: +++ Jurca, Gorenje 26

26.
sep.

Četrtek
Kozma in Damijan, muč.

18h

J

Gorenje: +++ Zdenko, Vinko, Jože Magajna,
Gorenje 18

27.
sep.

Petek
Vincencij Pavelski, duh.

28.
sep.

Sobota
Venčeslav, muč.

19h

J

Strmca: + Irena Rovšek, Strmca 7

29.
sep.

26. NEDELJA MED LETOM
Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli

10h

J

Studeno: + Andrej in Marija Prelaz, Studeno 12

30.
sep.

Ponedeljek
Hieronim, duhovnik, c.u.

1.
okt.

Torek
Terezija Deteta Jezusa,
dev.

2.
okt.

Sreda
Angeli varuhi

18h

B

Belsko: v zahvalo in priprošnjo za 20 let zakona

3.
okt.

Četrtek
Frančišek Borgia, red.

18h

J

Strmca: +++ Lekšan

4.
okt.

Petek
Frančišek Asiški, red.

5.
okt.

Sobota
Marija Favstina Kowalska,
red.

19h

J

Strmca: ++ Frančiška in Anton Mrhar

6.
okt.

27. NEDELJA MED LETOM
Bruno, red., ust. kartuzijanov

10h

B

Studeno: ++ starši Rudolf, Strmca 3

ENA ZA HEC:
Nekoč so vprašali arškega župnika (1786-1859): »Gospod župnik, zakaj takrat,
kadar molite, govorite skoraj neslišno, kadar pridigate, pa skoraj kričite?« »Kadar
pridigam, govorim gluhim, kdar pa molim, se pogovarjam z Bogom, ki zelo dobro
sliši!«
Izdal: Župnijski urad Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna
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