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33. NEDELJA MED LETOM
Ne uničenje, ampak dovršitev
»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite,
ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil
zrušen« (Lk 21,6), so Jezusove besede o
razdejanju jeruzalemskega templja in bi
lahko na nek način veljale tudi današnjemu svetu. Ko nemočni opazujemo vojno
v Ukrajini, ugotavljamo, da je človeštvo
sposobno s kolektivnim atomskim samomorom napraviti konec svoji zgodovini.
Sposobni smo uničiti stvarstvo in človeštvo, a nismo sposobni ustvariti niti ene
travne bilke. Človekova moč za rušenje
in podiranje je neizmerno večja kot njegova moč za graditev in povezovanje.
Toda Jezusov govor o koncu in dovršitvi sveta ni grožnja. Človeška zgodovina kljub vsem grozotam ne bo utonila v
noč samouničenja, saj si je Bog ne pusti
iztrgati iz rok. Katastrofe, stiske in preizkušnje niso znanilke uničenja, ampak
služijo končni rešitvi človeka. Tudi po krvavem 20. stoletju – dveh svetovnih vojnah in tolikih koncentracijskih taboriščih
– Bog ostaja Bog in je do nas neizmerno
dober, kljub našim zablodam. Bog ostaja
Odrešenik in njegova ljubezen človekovo hudobijo spreminja v zdravilo. Človek
ni edini igralec v drami zgodovine, zato
smrt nima zadnje besede. Poleg njega
deluje še Stvarnik, ki vse ohranja v bivanju in je zvest do svojega stvarstva. To je
oznanilo velikega upanja, ki je močnejše
kot vse strahote sveta.
Kristjani smo trdno prepričani, da človek
ne more uničiti tega, kar je Bog ustvaril.
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Iz te zavesti izvira globok mir. Kakšen bo
konec sveta in kdaj se bo to zgodilo, ni
odvisno od nas, temveč je v Božjih rokah. Obenem se kristjani zavedamo, da
ne moremo živeti, kakor se nam zljubi, in
da bomo morali kot oskrbnik dati račun
o tem, kar nam je bilo zaupano. To daje
življenju resnost in pravo dostojanstvo.
Nas pa tudi navdaja s pogumom, da vse
kar bo znotraj Božje ljubezni, ne bo uničeno, ampak izpopolnjeno in dovršeno.
34. NEDELJA MED LETOM – KRISTUS
KRALJ VESOLJSTVA
Kralj na prestolu križa
Praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva, še ni toliko star, medtem ko je njegova vsebina stara toliko kot krščanstvo.
Naziv »Kristus« namreč ni nič drugega
kot grška beseda za Mesija, maziljenca,
kralja. Jezus je tako resnično kralj, da
nosi kraljevski naslov že v svojem imenu. Zadnje dni svojega življenja na zemlji
je Jezus pokazal, da njegovo kraljestvo ni
od tega sveta (Jn 18,36) in da ga ne vzpostavlja s silo, s prevratom in z orožjem.
Bistvo Jezusovega kraljestva se nam še
najbolj razodene na veliki petek, ko »Jezus Nazarečan, judovski kralj« (INRI)
umira na križu. Križ je njegov pravi prestol, saj je najvišji izraz zemeljske nemoči, hkrati pa izraz popolnega zaupanja
v Božjo pomoč. Njegovo kraljestvo je
»kraljestvo resnice in življenja, svetosti
in milosti, pravičnosti, miru in ljubezni,«
pravi mašni hvalospev praznika. Zato je
v tem svetu tako krhko in nenasilno kakor njegov kralj, ki jezdi na osličku ali visi

pribit na križ. Vendar prav to njegovo
kraljevanje napravlja, da je življenje na
tem svetu človeško in vredno življenja,
ker obstajajo dobrota, resnica, pravičnost in zvestoba in ker vemo, da je vse
to v najvišji meri Bog sam.
Jezus ni bil revolucionar ali vodja vstaje, kakršnega so si mnogi Judje želeli.
Za revolucijami ostajajo pogorišča in
trupla. »Veliki časi puščajo za seboj velike kupe ruševin,« je zapisal Hermann
Hesse. Jezusovo kraljestvo pa za seboj
pušča močne civilizacije, ki jih je prekvasilo prav krščanstvo, ter predvsem
nov in drugačen način vladanja, ki ni v
kraljevanju, kakor ga poznamo mi. Pravo in edino kraljevanje je služenje ljudem in Kristusu, ki kraljuje na prestolu
križa.
SVETOVNI DAN REVNIH bo Cerkev obhajala v nedeljo, 13. 11. 2022, na temo
»Zaradi vas je Kristus postal ubog«
(prim. 2 Kor 8.9). S temi besedami apostol Pavel nagovarja prve kristjana, da
bi jih opogumil pri njihovem prizadevanju za solidarnost do bratov in sester v
stiski. Naj bo ta vrstica izziv tudi za nas,
da se ozremo na svoj način življenja in
številne oblike revščine okoli nas, ki jih
povzročajo Covid-19, vojne in vse večja
draginja. Kljub vsemu naštetemu postanimo solidarni z bolj revnimi od nas.
TEDEN ZAPOROV obhajamo od 13. do
19. 11. 2022 v Katoliški cerkvi in drugih
krščanskih cerkvah. Njegov namen je,
da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih
dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki
skrbijo za zapornike. Letošnje geslo je
»Hvala za.« Bodimo hvaležni za male
stvari in prebudimo v sebi stanovitnost,
da nič v življenju ni samoumevno. Vprašajmo se, za kaj sem tukaj in zdaj hvaležen? Komu in skupaj s kom sem lahko hvaležen, s kom lahko delim in širim
hvaležnost? Molimo tudi za vse, ki trpijo
zaradi posledic kriminala in prekrškov.

ŠTETJE NEDELJNIKOV IN OFER ZA OBE
ŽUPNIJI bo v nedeljo, 13. 11. Bodimo
radodarni glede na to, da se ob vse večji
draginji večajo tudi redni stroški župnijskih položnic. Iskrena zahvala vsem za
vsak vaš dar in pomoč. Bog povrni. Člane ŽPS prosimo, da ob odhodu iz cerkve
preštejejo navzoče verniki pri nedeljskih
mašah. Štejemo posebej žene, može in
otroke do zaključka osnovne šole.
ELIZABETA OGRSKA je zavetnica podružnične cerkve v Malem Otoku. Njej v
čast in za vse žive in rajne vaščane bo
sveta maša v nedeljo, 20. 11., ob 15. uri
v Malem Otoku. Ob prazniku zavetnice
iskreno čestitamo vsem vaščanom Malega Otoka.
KATARINA ALEKSANDRIJSKA je zavetnica podružnične cerkve v Velikem Otoku.
Sveta maša bo v Velikem Otoku na god
zavetnice v petek, 25. 11., ob 18. uri. Ob
prazniku zavetnice iskreno čestitamo
vsem vaščanom Velikega Otoka.
TEDEN KARITAS bo potekal od 21. do 27.
11. 2022. Geslo tedna je: »Skupaj delajmo dobro«. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl
je za to priliko zapisal: »Nihče ni tako
reven, da ne bi mogel tudi on sam prispevati svoj delež za skupno dobro. Naj
letošnji teden Karitas in Klic dobrote tako
odmeva v srcih nas vseh, da bomo na
vsakem koraku sposobni stopiti skupaj
in da bo v nas delovala nova moč in volja
delati resnično dobro. Poklicani smo, da
bi bolj in bolj postajali znamenje Božje
ljubezni v svetu.«
MAŠA ZA SODELAVCE ŽUPNIJSKIH KARITAS V DEKANIJI POSTOJNA bo v ponedeljek, 21. 11., ob 18. uri. Povabljeni
vsi sodelavci župnijskih in dekanijske
Karitas.
ZBIRAMO OBLAČILA V ponedeljek, 21.
11., od 16.30 do 17.30 bodo v prostorih Centra Karitas zbirali samo zimska
oblačila in obutev. Predvsem bunde, puloverje, toplejše hlače in trenirke, tople

gležnjarje in škornje za moške, ženske
in otroke. Poleg tega pa še igrače; predvsem kocke, sestavljanke, pobarvanke
in podobno.
SVETA CECILIJA je zavetnica vseh cerkvenih pevcev, pevk, zborovodij in organistov. Ob godu zavetnice cerkvenega
petja se iskreno zahvaljujemo vsem, ki
z igranjem in petjem sodelujete pri svetih
mašah. Vabljeni k sveti maši v torek, 22.
11., ob 18. uri, ko bomo darovali sveto
mašo za vse žive in pokojne pevce. Po
maši vsi pevci povabljeni na druženje v
župnijsko dvorano.
KLIC DOBROTE V sredo, 23. 11. 2022,
bo potekal že 32. dobrodelni koncert Klic
dobrote za pomoč družinam v stiski. Neposredni prenos bo na TV SLO 1., Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. V času
koncerta in tudi še ves december bomo
zbirali sredstva za pomoč slovenskim
družinam v stiski. Vabljeni, da se jim pridružite v živo ali preko ekranov oz. radia.
VEROUK bo za vse razrede po urniku.
Otroke vabimo, da sodelujejo v pripravi
razstave v tednu Karitas. Vsak od nas
lahko naredi veliko dobrega. Dostikrat
pa se srečamo s težavami, ki jih sami
ne moremo rešiti. Ko stopimo skupaj in
sodelujemo, lahko rešimo še tako zahteven problem. Gotovo imate izkušnjo
skupnega dela za dobro: v vasi, ulici,
župniji, razredu, družini …. Veroučence
prve triade (1. do 3. razred) prosimo, da
se posvetujete s starši in narišete prizor
skupne pomoči ljudem, ki so prišli v stisko. Veroučence druge in tretje triade (4.
do 9. razred) pa prosimo, da na list (A4)
napišete spis o tem, kako so ljudje v vaši
bližini stopili skupaj in nekomu pomagali.
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Stanislav Kostka, redovnik
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DELAVNICA MOLITVE IN ŽIVLJENJA bo
v torek, 15. 11., po maši.
SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE bo v sredo, 16. 11., po maši.
SREČANJE ZAKONSKE SKUPINE bo v
soboto, 19. 11., ob 16. uri v župnišču v
Postojni.
DRUŽENJE OB KAVI Na pobudo ŽPS vabimo vse, ki želite, po nedeljski maši ob
10. uri, da pridete na kavo v župnijsko
dvorano. To je lepa priložnost, da v duhu
sinode gradimo župnijsko občestvo in
medsebojna prijateljstva.
OBHAJILO V KLOPI Če kdo težko hodi,
ga vabimo, da sede v prvo klop v cerkvi,
ker mu bo duhovnik prinesel obhajilo.
SVETI KRSTI V nedeljo, 13. 11. bosta
sveti krst prejeli Anja Marić in Ela Črep.
V nedeljo, 20. 11. pa bo sveti krst prejela
Pia Kaluža. Novo krščenkam, staršem in
botrom želimo, da bi skupaj rasli v veri.
POGREB + Antonije Olge Kolar bo v ponedeljek, 14. 11., ob 15. uri. Iskreno sožalje vsem žalujočim.
OZNANILA STUDENO
SREČANJE TAJNIŠTVA ŽPS STUDENO bo
v četrtek, 17. 11. ob 19. uri v župnišču v
Studenem.
ROMANJE MOŠKIH bo v soboto, 19. 11.,
odhod iz avtobusne postaje v Studenem
ob 7. uri.
SREČANJE ŽPS STUDENO bo v četrtek, 24.
11., ob 19. uri v župnišču v Studenem.
DEKANIJSKO SREČANJE ORGANISTOV
IN ZBOROVODIJ bo v soboto, 26. 11.,
ob 19.30 v Slavini v kmečkem turizmu
Malnarjevi.
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+ Danilo Škovr
++ Herman in Sabina Fajdiga
Studeno +++ Miklavčič, Klemenc in Magajna
za žive in rajne obeh župnij
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Ponedeljek
Lovrenc Irski, škof

18h

15.
nov.

Torek
Albert Veliki, škof in c.u.

18h

16.
nov.

Sreda
Marjeta Škotska, kraljica

18h

17.
nov.

Četrtek
Elizabeta Ogrska, redovnica

18h

18.
nov.

Petek
Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

18h
18h
11h

19.
nov.

Sobota
Matilda, redovnica, mistikinja

18h

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
20.
Edmund, kralj
nov.
zaključek cerkvenega leta
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J Mali Otok + Vida Stegel, 30. dan
T + Jože Milavec in ++ Vladimir in Boris
B ++ Viktorija in Vinko Albreht

21.
nov.

Darovanje Device Marije

Ponedeljek

18h

22.
nov.

Torek
Cecilija, devica in mučenka

18h

23.
nov.

Sreda
Klemen I., papež, mučenec

18h
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24.
nov.

Četrtek
Andrej Dung-Lac, muč. in
vietnamski mučenci

18h

T + Marija Turk
J Strmca ++ starši Smrdel in Ostanek

25.
nov.

Petek
Katarina Aleksandrijska, dev.

26.
nov.

Sobota
Valerijan Oglejski, škof
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27.
nov.

1. ADVENTNA NEDELJA

NEDELJA KARITAS
novo litrgično leto A

+ Valter Fajdiga
v čast sv. Antonu
++ starša Alojz in Frančiška Čeč
Gorenje ++ starši Samec, Gorenje 2
++ Antonija in Franc Čeč
Gorenje +++ Jurca, Gorenje 26
+ Ida Doles, 30 dan
Studeno + Marija Širca (Zagon) obletna
Talita Kum ++ Slava in Leopold Merše
+ Slavko Jelić
za blagoslov v novem šolskem letu
v zahvalo za 70 let in za zdravje
za žive in rajne obeh župnij
Studeno + Marjan Milavec, Studeno 40a
Mali Otok za žive in pokojne vaščane
++ starši Andrej in Ivanka Geržina
v zahvalo in priprošnjo Mariji, kraljici miru
za zdravje
+ Antonija Kolar, 8. dan
za žive in pokojne cerkvene pevce
++ Peter in Milka Simčič
za zdravje
za zdravje

Veliki Otok za rajne duše v vicah
+ Katarina Ipavec
Talita Kum + Majda Geržina
zlata poroka Danica in Marjan Geržina
+ Marija Kralj
Gorenje + Alojz Požar, Gorenje 11
+ Marija Zlatič
za žive in rajne obeh župnij
Studeno ++ Marija in Andrej Prelaz
++ Franc in Gabrijela Kovač in + Marija Šoba

