Oznanila

Župnije Studeno

Datum: 20. 10. 2019

Številka: 473
MISIJONSKA NEDELJA
VEDNO IN VZTRAJNO MOLITI

»Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati« (Lk 18,1). Moč, ki v tišini in brez hrupa spreminja svet in ga preoblikuje v Božje kraljestvo, je vera in njen
izraz je molitev. Ko je vera polna ljubezni do Boga, ki ga prepoznava
kot dobrega in pravičnega Očeta, takrat zvesta in vztrajna molitev postane moledovanje duha, krik duše, ki prodre vse do Božjega srca. S
tem postane molitev najmogočnejša sila, ki preoblikuje svet. V tem
obdobju zapletenih in težkih družbenih razmer je potrebno poživiti
upanje, ki ima svoje temelje v veri in se izraža v neutrudljivi molitvi.
Molitev vzdržuje plamen vere vedno prižgan. (papež Benedikt XVI.)
Kakor sta Aron in Hur podpirala Mojzesu roke, mu pomagala, da je
še naprej vztrajno molil, tako mi gmotno in z molitvijo podpiramo
misijonarje, da vztrajajo in vzdržijo pri zahtevnem oznanjevanju.

BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU
»Vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan« (Lk 18,14). Prilika o farizeju in cestninarju jasno pokaže, da
post, miloščina ter molitev niso dovolj za dosego zveličanja, če pri tem
ni ponižnosti. Cestninarju je odpuščeno zato, ker je ponižen, medtem
ko je farizej obsojen zaradi svoje ošabnosti. (sv. Janez Krizostom) Da
bi se pa molitev dvignila v nebo, mora izhajati iz ponižnega, ubogega
srca. Priznamo, da smo majhni in potrebni zveličanja, usmiljenja, priznamo, da vse prihaja od Njega in da se bo samo s pomočjo milosti
uresničilo to, kar nam je govoril Sveti Duh. (papež Benedikt XVI.)
DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE BO V NEDELJO, 27. 10. Na
romanje iz župnije Studeno se je prijavilo 14 oseb, kar je premalo za najem
lastnega avtobusa. Zato se boste pridružili avtobusu, ki gre iz Postojne
ob 13. uri. Če kdo ne more priti do Postojne z lastnim prevozom, naj
sporoči, da ga pridemo iskat. Program romanja: ob 15. uri molitvena

ura, nato pete litanije, ob 16. uri sve- biralnik, ki je v cerkvi pod korom
ta maša. Odhod domov ob 18. uri. in v pokopališki cerkvi. Iz prejetih
darov bomo opravili maše za duše v
MENJAVA URE NA ZIMSKI ČAS vicah, ki čakajo, da jih Kristus sprejV nedeljo, 27. 10., bomo ob tretji uri me v slavo večne luči, ki veliko bolje
premaknili uro iz poletnega na zim- in dlje sveti od sveč, ki jih prižigamo
ski čas za eno uro nazaj. VEČERNE na grobovih. V lanskem letu smo v
SVETE MAŠE bodo v zimskem ta namen opravili več kot 60 svetih
času med tednom ob 18. uri tako v maš med letom.
župnijski cerkvi, kot tudi na podru- BLAGOSLOV GROBOV V BELžnicah.
SKEM IN V PREDJAMI bo združen s sveto mašo en dan pred VSEODPUSTKI
MI SVETIMI. Tako bo sveta maša
Cerkev nam ob prazniku VSEH za vse pokojne vaščane, ki počivajo
SVETIH naklanja odpustke za po- na pokopališču v Belskem, v četrtek,
kojne. Pogoji za prejem odpustka 31. 10., ob 10. uri, v Predjami pa isti
so: nenavezanost na greh (spoved), dan ob 11.30. Po sveti maši bo kroobhajilo, molitev veroizpovedi, pljenje in blagoslov grobov. Najprej
molitev očenaša po namenu svete- se torej udeležite svete maše, nato
ga očeta, prva dva dni obisk svete pa še blagoslova grobov.
maše, ostale dni pa obisk pokopališča. Odpustke je mogoče prejemati PRAZNIK VSEH SVETIH
prvih osem dni novembra. S podeli- Na praznik vseh svetih bo v petek,
tvijo odpustka Cerkev obljublja, da 1. 11., bo sveta maša v Studenem
Bog iz zaklada vseh svetih odpušča ob 10. uri. Po maši bo molitev in
časne kazni za storjene grehe. Če blagoslov grobov. Med molitvijo za
odpustek naklonimo dušam rajnih pokojne na pokopališčih prosimo
v vicah, so deležni prehoda v ne- za mir in zbranost.
besa. Vsak vernik lahko odpustek
prejme sam ali pa ga nakloni do- VERNE DUŠE
ločenim rajnim. Kdor hoče prejeti
odpustek, mora imeti iskreno voljo V soboto, 2. 11., je dan, ko se spominjamo vseh vernih rajnih, ki še
in pravi namen.
čakajo na združenje z Bogom in
DARUJMO za MAŠE ZA RAJNE zadoščujejo za svoje grešno življePosebno dragocena in priljublje- nje. Vabljeni k molitvam in svetim
na oblika molitve za rajne so svete mašam v čim večjem številu, saj
maše za pokojne. Ob prazniku vseh tako največ naredimo za naše posvetih in ob spominu vseh vernih kojne in jim pomagamo z odpustrajnih boste lahko darovali svoj dar ki. Svete maše bodo:
za maše za verne duše v vicah v na-

v PREDJAMI, 2. 11., ob 16. uri;
v BELSKEM, ob 17. uri in
v STUDENEM, ob 18. uri.

SKRB ZA ŽUPNIJSKO CERKEV

Pred nedeljo, 27. 10., skrbijo za cerkev in krašenje gospe Sonja Rebec,
Darja Vidmar in Irena Japelj. Pred
SLOMŠKOVO BRALNO PRI- nedeljo, 3. 11., pa skrbijo za cerkev
ZNANJE ZA ODRASLE V okviru in krašenje gospe Tatjana Simčič,
Društva katoliških pedagogov Slo- Marija Rot in Marjetka Podboj.
venije OS sv. Hiernonim se družijo
tudi bralci za Slomškovo bralno pri- ČIŠČENJE VEROUČNIH PROznanje, ki spodbuja branje dobrih STOROV
knjig z bogato in raznoliko vsebi- V tednu pred nedeljo, 27. 10. čistita
no. Več o tem si lahko preberete gospe Barbara Anita Debenjak in
na spletni strani http://sku.rkc.si/ Damjana Rožman. Naslednji teden
sbp-za-odrasle/. Prijavite se lahko so počitnice.
na sbp.hieronim@gmail.com ali na
telefon 041 972 826 (Eva). Pridru- ZAHVALA vsem, ki ste darovažite se bralkam in uživajte v branju. li hrano in potrebščine za potrebe
Karitas.
VEROUK
V nedeljo, 3. 11., bomo praznovali
V tednu od 21. 10. do 27. 10. je ZAHVALNO NEDELJO Na ta dan
verouk za vse razrede po urniku. se Bogu zahvalimo za prejete saV prvem razredu so na srečanje v dove zemlje in dela naših rok. V ta
četrtek, 24. 10. ob 16.50 povabljeni namen bomo imeli darovanje (ofer)
tudi starši. V tednu od 28. 10. do 3. pri maši ob 10. uri.
11. pa so šolske in veroučne počitnice.
ZAHVALA vsem, ki ste se prejšnjo
nedeljo udeležili celodnevnega čaSREČANJE ZA STARŠE PRVOO- ščenja Najsvetejšega in molili za
BHAJANCEV bo v sredo, 23. 10., potrebe naše župnije in škofije.
ob 20. uri v Postojni v župnišču.
Na srečanju bomo predstavili le- MOJ DAR DUHOVNIKU
tošnjo pripravo otrok na prvo sveto obhajilo in sodelovanje staršev. Vsem, ki ste se že in se še boste v
Na srečanje so povabljeni starših ADVENTEM ČASU SPOMNILI S
prvoobhajancev iz Studenega in SVOJIM DAROM OBEH VAŠIH
DUHOVNIKOV, se iskreno zahvaPostojne.
ljujeva in se vas spominjava v svojih
Ker je na PRVI PETEK, 1. 11., molitvah in pri svetih mašah. Bog
letos praznik vseh svetih, bomo naj povrne vsak vaš velikodušen in
bolnike in ostarele obiskali v so- iskren dar.
boto, 9. 11.

MAŠNI NAMENI
10h

B

Studeno: +++ Brigita, Karin in Marjana

Sreda
Janez Kapistran, duhovnik

18h

B

Gorenje: ++ starši Klemen in Ostanek
in sorodniki

24.
okt.

Četrtek
Anton Marija Claret, škof

18h

J

Gorenje: +++ Simčič, Gorenje 7

25.
okt.

Petek
Krizant in Darija, mučenca

18h

J

Strmca: ++ starši Širca

26.
okt.

Sobota
Lucijan in Marcijan, mučenca

27.
okt.

30. NEDELJA MED LETOM
žegnanjska nedelja

10h

J

Studeno: ++ starši Smrdel

28.
okt.

Ponedeljek
Simon in Juda Tadej, apost.

29.
okt.

Torek
Mihael Rua, duh. in red.

30.
okt.

Sreda
Marcel, mučenec

18h

B

Gorenje: v čast Svetemu Duhu po
namenu

31.
okt.

Četrtek
Dan reformacije
Volbenk, škof

10h
11.30

J
J

Belsko: za rajne duše v vicah
Predjama: za rajne duše v vicah

1.
nov.

Petek
VSI SVETI

10h

B

Studeno: ++ Irena Milavec in Viktor
Vilhar, Studeno 76

2.
nov.

Sobota
Spomin vseh vernih rajnih

16h
17h

B
B

18h

B

Predjama: za duše v vicah
Belsko: v priprošnjo sv. Justu za duhovne
poklice in za zdravje
Studeno: za duše v vicah

3.
nov.

31. NEDELJA MED LETOM
zahvalna nedelja
Viktorin Ptujski, škof in muč.

10h

B

20.
okt.

29. NEDELJA MED LETOM
Rozalina, red.

21.
okt.

Ponedeljek
Uršula, devica, mučenka

22.
okt.

Torek
Janez Pavel II. papež

23.
okt.

Studeno: ++ Frančiška in Lovrenc Milavec, Studeno 46

GOSPOD, DAJ VSEM RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ IN VEČNA
LUČ NAJ JIM SVETI NAJ POČIVAJO V MIRU.
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

