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MISIJONSKI MESEC OKTOBER
NE GRE LE ZA MIGRANTE
Papež Frančišek je za misijonski mesec oktober in za svetovni dan migrantov
in beguncev, ki smo ga praznovali v nedeljo, 20. septembra, napisal poslanico
z naslovom »Ne gre le za migrante«. V njej opozarja na razlike med trpečimi
in živečimi v blagostanju. Hudo je, če se tudi kristjani prepustimo rastočemu
trendu skrajnega individualizma v povezavi z utilitaristično miselnostjo, ki
jo krepijo mediji, ki ustvarja »globalizacijo ravnodušnosti«.
Če gledamo na ljudi v kakršni koli stiski zviška, to kaže na naš moralni propad in na to, da smo popustili pred kulturo odmetavanja.
- Ne gre le za migrante. Ko jim izkazujemo svojo skrb, izkazujemo tudi skrb
zase, za vsakogar. Ko skrbimo zanje, rastemo vsi.
- Ne gre le za migrante – gre tudi za naše strahove.
- Ne gre le za migrante – gre za dejavno ljubezen.
- Ne gre samo za migrante – gre za našo človečnost.
- Ne gre le za migrante – gre za to, da nikogar ne izključujemo.
- Ne gre le za migrante – gre za to, da zadnje postavimo na prvo mesto.
- Ne gre le za migrante – gre za gradnjo Božjega in človekovega mesta.
Dragi bratje in sestre, odgovor na izzive sodobnih migracij lahko povzamemo s štirimi glagoli: sprejeti, zaščititi, spodbujati in vključevati. Ti glagoli pa
ne veljajo le za migrante in begunce. Opisujejo cerkveno poslanstvo v dobro
vseh tistih, ki živijo na robu preživetja, ki jih je treba sprejeti, zaščititi, spodbujati in vključevati. Če bomo te štiri glagole uresničevali, bomo pomagali
graditi Božje in človeško mesto. Spodbujali bomo celostni razvoj vseh ljudi.
Poleg tega bomo tudi svetovni skupnosti pomagali dosegati cilje trajnostnega razvoja, ki si jih je zastavila sama in bi jih brez takšnega pristopa težko
dosegla.
Pri vsem tem torej ne gre le migrante, ampak za vse nas ter za sedanjost in
prihodnost človeške družine. Migranti, zlasti najbolj ranljivi, nam pomagajo
razbirati »znamenja časov«. Gospod nas po njih kliče k spreobrnjenju, nas

osvobaja izključevanja, brezbrižnosti in kulture odmetavanja. Gospod nas po
njih vabi, da v polnosti sprejmemo svoje krščansko življenje in prispevamo,
vsak v skladu s svojo poklicanostjo, k izgradnji sveta, ki bo vse bolj v sozvočju z Božjim načrtom.
S tem pobožnim upanjem in po priprošnji Device Marije, Božje Matere, kličem obilnega Božjega blagoslova na migrante in begunce po vsem svetu ter
na vse tiste, ki jih spremljajo na njihovi poti. V Vatikanu, 27. maja 2019
28. TEDEN ZA ŽIVLJENJE bo potekal od 6. – 13. oktobra 2019 pod naslovom »Hvala za moč upanja«. Radi bi spomnili na živo upanje, za katerega
smo bili prerojeni, na upanje Novega Jeruzalema, ki oživlja in spreminja naša
srca, s tem pa tudi podobo naše dežele.
V tednu za življenje smo povabljeni, da molimo za vse, ki so umrli, preden so
se sploh rodili, za vse, ki za njimi žalujejo, za vse, ki bi radi imeli otroke, a do
spočetja ne pride, in za vse, ki se spočetja svojih otrok veselijo.
KAKŠNA JE PRIHODNOST BIRMANSKE IN MLADINSKE PASTORALE V SLOVENSKI CERKVI?
Dokler se ne bomo lotili kateheze odraslih in odraslih vključili v župnijo,
toliko časa bosta tudi birmanska in mladinska pastorala na mestu, kjer sta
zdaj. Prepričan sem, da je eden izmed ključev vključenost odraslih v župnije. Nekatere statistike kažejo, da mladi in otroci v veliki meri prevzamejo,
kar verujejo starši. Če starši ne bodo prenašali vere naprej in če odrasli ne
bodo tako trdni, da bi lahko spremljali mladega človeka, bomo na področju
birmanske in mladinske pastorale še vedno zelo omejeni. V birmansko pastoralo pa vključujmo tudi mlade. Oboje je potrebno, mladostna zagnanost
in zrelost odraslih. Tako bodo lahko naši birmanci zoreli v pravem pomenu
besede. Matevž Mehle, direktor zavoda Katoliška mladina
ROŽNOVENSKA POBOŽNOST - 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.

Oznanila

VEROUK bo ta teden po urniku.
SESTANEK ŽUPNIJSKEGA GOSPODARSKEGA SVETA bo v torek, 8. 10., ob 19. uri.

nega ob 18. uri. Cena vstopnine in
prevoza je 15 € po osebi. Čas za prijavo je do nedelje, 6. 10. 2019, zvečer.
Vračamo se okoli 23. ure.
VABILO NA RITEM SRCA 2019, ki CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJbo v četrtek, 10. 10. 2019, v športni SVETEJŠEGA bomo imeli v nedeljo,
dvorani OŠ Alojzija Šuštarja v Šent- 13. 10. Molitev pred Najsvetejšim bo
potekala po naslednjem razporedu:
vidu v Ljubljani, kjer bo ob 19.30 Od 11.-12. družine z otroki, veroukoncert. Odhod avtobusa iz Stude-

čenci in mladi, od 12.-13. moški, od
13.-14. ženske, od 14.-15. pevci in
vsi, ki prej ne morete. Ob 15. uri pete
litanije, sklep in slovesni blagoslov z
Najsvetejšim.
MLADINSKA SKUPINA bo v soboto, 19. 10., po maši. Mladi ste
povabljeni, da pridete in pojete pri
maši, ki bo ob 19. uri v Studenem.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE Pred nedeljo,
13. 10., skrbita za cerkev Sanja Pečar
in Marina Debevec. Pred nedeljo, 20.
10., skrbijo za cerkev Marta Muha,
Barbara Bajc in Andreja Šajn.
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV V tednu pred nedeljo, 13.
10. čistita gospe Barbara Bajc in
Bazjako Valerija. V tedneu pred nedeljo, 20. 10. pa gospe Miklavčič Kristina in Magajna Karmen.
ZBIRANJE HRANE ZA POMOČ
CENTRU KARITAS V POSTOJNI
bo v soboto,19. 10., od 10. ure do 12.
ure in v nedeljo, 20. 10., pred in po
maši v župnišču.
ZAHVALA Gostilni Požar, po domače Lovrencovim, se zahvaljujemo
za podarjene stole za podružnično
cerkev v Predjami. Bog povrni!
SVETA KRSTA V nedeljo, 6. 10., bo
sveti krst prejela Polona Rigler Geršak, v nedeljo, 20. 10, pa bo sveti krst
prejel Samo Kompara, Studeno 70.
Čestitamo!
SEMINAR KARITAS 2019 bo na
Mirenskem Gradu v petek, 18. in soboto, 19. oktobra na temo DOBRO
IZ VSAKEGA SRCA. Na seminar se
je potrebno prijaviti do petka, 11. 10.
Prijave zbira gospa Hermina Brus.

DEKANIJSKO ROMANJE NA
BREZJE bo v nedeljo, 27. 10. Če bo
dovolj prijav (vsaj 30), bomo naročili svoj avtobus, sicer se priključimo
Postojni.
V primeru lastnega avtobusa bo pobiral romarje ob 12.30 v Predjami,
12.40 v Bukovju, 12.45 v Gorenjah,
12.50 v Belskem, ob 13.00 v Studenem in ob 13.10 v Strmci. Sicer gre
avtobus iz Postojne ob 13. uri.
Program romanja: ob 15. uri bo
molitvena ura, nato pete litanije, ob
16. uri bo sveta maša. Odhod domov
ob 18. uri. Prijave na romanje zbiramo v župnijski pisarni, lahko pa tudi
po telefonu na 041 379 468.
MEDŽUPNIJSKA OZNANILA
ZAHVALA Skupnost Lautari se zahvaljuje vsem dobrim ljudem, ki ste v
nedeljo, 22. 9., podprli delo skupnosti.
Obveščajo, da so prejeli dar v znesku
754 € pomoči. Bog povrni.
DEKANIJSKA PRIPRAVA STARŠEV NA KRST OTROKA Drugo
srečanje bo v soboto, 12. 10., ob 16.
uri. Tretje srečanje bo v soboto, 19.
10., bo 16. uri.
TRETJE VSESLOVENSKO SREČANJE LOČENIH bo v soboto, 12. 10.
pri sv. Jožefu v Ljubljani od 9.30 dalje. Naslov srečanja je Oče in mati po
ločitvi. Informacije najdete na oglasni
deski, pa tudi na spletnem naslovu srcerazvezani.si.
JESENSKE DELAVNICE NA ŠKOFIJSKI GIMANZIJI V VIPAVI bodo
potekale 28. 10. dopoldne. Namenjene so osnovnošolcem 7., 8., in 9. razreda. Več informacij na www.sgv.si.

MAŠNI NAMENI
6.
okt.

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

7.
okt.

Ponedeljek
Rožnovenska Mati Božja

8.
okt.

Torek
Benedikta, devica, muč.

9.
okt.

Sreda
Dionizij, škof in tovariši

10.
okt.

Četrtek
Danil (Danijel), škof

11.
okt.

Petek
Janez XXIII., papež

12.
okt.

10h

B

Studeno: ++ starši Rudolf, Strmca 3

18h

B

Studeno: +++ Janez, Slavka in Franc Les, Studeno 46

Sobota
Maksimilijan Celjski, muč.

18h

B

Studeno: +++ Ivan, Marija, sin Anton Prelaz in
Marija Prelaz, por. Cigale, Studeno 12

13.
okt.

28. NEDELJA MED LETOM
Gerlad, vitez

10h

J

Studeno: v zahvalo Bogu in Mariji za varstvo in
pomoč, Lohača

14.
okt.

Ponedeljek
Kalist I., papež, muč.

18h

B

Studeno: + Milojka Mozetič

15.
okt.

Torek
Terezija Velika (Avilska),
devica in c.u.

16.
okt.

Sreda
Jadviga, kneginja, red.

17.
okt.

Četrtek
Ignacij Antiohijski, škof,
muč.

18h

J

Studeno: + Matija Simčič, Studeno 105

18.
okt.

Petek
Luka, evangelist

19.
okt.

Sobota
Pavel od Križa, duh.

19h

J

Studeno: +++ Miklavčič, Klemenc, Magajna,
Studeno 93

20.
okt.

29. NEDELJA MED LETOM
Rozalina, red.

10h

B

Studeno: +++ Brigita, Karin in Marjana

ENA ZA HEC:
Pridejo štirje ateisti pred vrata nebes in pravijo sv. Petru:
»Radi bi govorili z nebeškim Očetom.«
Sveti Peter gre k nebeškemu Očetu in pravi:
»Nebeški Oče, štirje ateisti so pred vrati in bi radi govorili z Vami.«
Nebeški Oče pravi:.»Pojdi, Peter do njih, in jim povej, da me ni.«
Izdal: Župnijski urad Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, http://zupnija.studeno.com, zupnija.postojna@rkc.si

