
ADVENTNO SPOVEDOVANJE PO ŽUPNIJAH V DEKANIJI

Slavina
Nedelja,  16. 12. ob 14. uri

g. Jožef Koren
g. Bogomir Trošt

Veliko Ubeljsko
Nedelja, 16. 12., ob 14. uri

g. Marjan Škvarč
g. Jožef Jakopič

Šmihel
Nedelja,  16. 12., ob 14. uri

g. Zdenko Štrukelj
g. Božidar Rustja 

Košana
Nedelja, 16. 12., ob 14. uri

g. Vincencij Lapajne
g. Niko Štrancar

Zagorje
Nedelja,  16. 12., ob 16. uri

g. Jožef Jakopič
g. Vincencij Lapajne

Pivka
Nedelja, 16. 12., ob 16. uri

g. Niko Štrancar
g. Božidar Rustja

Hrenovice:
Nedelja,  23. 12., ob 14. uri

g. Jožef Jakopič
g. Zdenko Štrukelj

Trnje
Nedelja, 23. 12., ob 14. uri

g. Marjan Škvarč

Matejna vas:
Nedelja,  23. 12., ob 14. uri

g. Jožef Koren
g. Bogomir Trošt

Studeno
Nedelja, 23. 12., ob 16. uri

g. Vincencij Lapajne 
g. Niko Štrancar

Orehek
nedelja, 23. 12., ob 15.30 uri

g. Jožef Koren
g. Bogomir Trošt

Postojna
v torek, 18. 12., ob 17. uri (g. Jožef K. in g. Bogomir T.)
v sredo, 19. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Jože Jakopič in g. Vinko Lapajne) 
                          in ob 17. uri do maše (g. Jožef K.)
v četrtek, 20. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Bogomir T. in g. Niko Štrancar) 
                          ob 17. uri do maše (g. Bogomir T.)
v petek, 21. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Marjan Škvarč in g. Zdenko Štrukelj)
                          ob 17. uri (Jožef K. in g. Bogomir T.)
v petek, 21. 12., ob 19. uri MLADI (g. Jožef K. in g. Bogomir T.)
v soboto, 22. 12., ob 19. uri ZAKONCI; 
v nedeljo, 23. 12., ob 17. uri (g. Jožef K, g. Bogomir T., g. Jožef Jakopič in g. Marjan Škvarč)

Izdal:  Župnijski urad Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, zupnija.postojna@rkc.si.



BREZMADEŽNA, ZAČETNICA ADVENTA!

Devica Marija prva vstopa v sveti 
čas pričakovanja in duhovne pripra-
ve na Jezusovo rojstvo. Mirno lahko 
rečemo, da brez Marije ne more biti 
adventa. Iz raja je izšla kot od Boga 
obljubljena zmagovalka nad kačo. S 
seboj je povedla na dolgo pot zgo-
dovine odrešenja padle prastarše, 
izvoljeno ljudstvo in narode vseh 
časov. Na tej poti je obstala v Betle-
hemu in na Kalvariji, da rodi Odreše-
nika in da pod križem postane tudi 
naša Mati. Sedaj nadaljuje pot in mi 
hodimo za njo do drugega, veliča-
stnega prihoda Sina, ko bo prišel v 
slavi kot Prvi in Poslednji. Marija nas 
vodi zelo tiho in obzirno, saj je Brez-
madežna, zato silna in mogočna.

Kakor se otroci zaupljivo vrte okrog 
matere, ker jo ljubijo, se  spodobi, da  
se  v adventu tudi sami zatekamo v 

molitvi k Materi Mariji, ki je milosti 
polna, blagoslovljena med ženami, 
ki prinaša blagoslovljeni sad svojega 
telesa med nas. 

Advent je čas, ko govori Božja bese-
da, liturgija, molitev, govorijo svete 
pesmi. Pričakovanje mora biti v tiši-
ni, brez nepotrebnih besed. Drugače 
ne bomo slišali bližajočih se korakov 
Besede. Naši sestanki, načrtovanja, 
praznovanja v adventu naj ne bodo 
preglasni. Naredimo sami sebi ad-
ventno obljubo, da se v tem adventu 
ne bomo izgubljali v medijskih afe-
rah, med policami veleblagovnic, v 
pretiranih počitnicah. Raje zavijmo 
v cerkev, primimo za roko tudi svoje 
otroke in svoje najdražje in obiščimo 
Najsvetejše. Pripravimo mu jaslice v 
naših srcih, ki bodo utripale v poni-
žnosti, ljubezni in odprtosti za Boga 
in bližnjega. V adventu se bomo po-
trudili vstopiti v svojo tišino, da bi sli-
šali Besedo, jo razumeli, spolnjevali 
in vstopili v Življenje.

Vsem želim milosti poln in duhov-
no bogat advent, da bo srečanje z 
Učlovečenim resnično in iskreno.  
Pa veliko milosti, zdravja in uspehov 
v novem letu 2019.    

Vaš dekan

ZVONOVI
glasilo župnij dekanije postojna
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Spodbuda slovenskih škofov 
pred adventnim časom 2018 
Škofje vabijo vse katoličane, naj v leto-
šnjem adventnem času dajo prednost 
duhovnim in družinskim vrednotam 
ter ne pozabijo, da se na praznik boži-
ča spominjamo Jezusovega rojstva in 
Svete družine, ki je bila uboga in so jo 
preganjali. V družbi, ki se pretirano osre-
dotoča na porabništvo in nakupovanje, 
je pomembno, da se kristjani spomnimo 
naših krščanskih tradicij in obudimo mo-
litev ob adventnem vencu, postavimo ja-
slice, si vzamemo več časa za družinske 
odnose ter odpremo srce ubogim in bol-
nim. Zato naj bo letošnji advent čas pri-
čakovanja, pokore, odpuščanja, molitve, 
luči in upanja. Bližnje božične praznike 
praznujmo skromno in v zavesti, da je 
Bog blizu vsakemu človeku in nas vedno 
znova vabi k miru in ljubezni. Slovenski 
škofje se vernikov in vse Cerkve spomi-
njajo v molitvi in želijo blagoslovljen ad-
ventni čas. 
Miklavževanje V prvem tednu v de-
cembru nas bo po župnijah obiskal sv. 
Miklavž in obdaril otroke. Vsem, ki po-
magate svetemu Miklavžu pri darovanju, 
se iskreno zahvaljujemo za prostovoljno 
delo. Prav tako se zahvaljujemo tudi ob-
čini Postojna in občini Pivka in krajevnim 
skupnostim, ki pomagajo svetemu Mi-
klavžu s svojimi donacijami. V dekaniji 
Postojna bomo obdarili približno 1200 
otrok.
Adventni večeri
Prvi adventni večer bo v petek, 
7. 12.2018, ob 19.uri. Gost večera 
bo g. Janez Kobal, župnik v župniji Izola 
in generalni duhovni asistent slovenskih 
skavtov. Tema večera bo Mladi in vzgoja 

za vrednote v povezavi z ugotovitvami 
škofovske sinode v Rimu o mladih, veri 
in poklicanosti.
Drugi adventni večer bo v če-
trtek,  13. 12. 2018, ob 19. uri. 
Večer organizirajo skavti iz župnije Po-
stojne. Gostja večera je Tina Podlogar, 
univ. dipl. psihologinja. Tema večera bo 
samopodoba mladih in vpliv medijev na 
le-to. 
Tretji adventni večer bo v če-
trtek, 20. 12.2018, ob 19. uri. 
Obiskal nas bo  gospod Gregor Čušin, 
dramski igralec in kulturnik, in nam pred-
stavil svoje »Čušinove floskule«, ob ka-
terih se bomo lahko vsi zamislili, pa tudi 
nasmehnili. 
Sprejem Luči miru iz Betlehe-
ma za primorsko skavtsko regijo 
bo v nedeljo, 16.12. 2018, ob 16. 
uri v župniji Postojna. Somaševanje 
bo vodil upokojeni g. škof Metod Pirih.
Spored spovedovanja v deka-
niji je objavljen na zadnji strani 
Zvonov. Glede spovedovanja priporoča-
mo, da opravite sveto spoved čim prej. 
Mladi bodo imeli skupno dekanijsko spo-
ved v petek, 21. 12., ob 19. uri; zakonci 
pa v soboto, 22. 12., ob 19. uri. 
Sveti Štefan Na god svetega Štefa-
na vabimo vernike dekanije Postojna na 
slovesno praznovanje farnega zavetnika 
svetega Štefana. Slovesno sveto mašo 
bo v sredo, 26. 12. 2018, ob 18. uri vodil 
gospod škof Jurij Bizjak. Povabljeni vsi 
prijatelji svetega Štefana in praznika sa-
mostojnosti in enotnosti. 
Blagoslov konj bo v sredo, 26. 
12., v Stranah po maši, ki bo ob 9. uri;  
v Orehku po maši, ki bo ob 11. uri in v 

DOGODKI IN PRAZNOVANJA V DEKANIJI



župniji Studeno pri kozolcu na Prepihu 
ob 14. uri.
Božičnica 2019 Božičnica odra-
slih in otroških pevskih zborov bo 
v Postojni, v nedeljo 13. 1. 2019, 
ob 15. uri. Zbori so povabljeni, da za-
pojejo samostojno eno pesem. Prav tako 
pa so povabljeni, da zapojejo tudi neka-
tere skupne pesmi. Za odrasle zbore so 
skupne pesmi: Leopold Cvek, Angelsko 
petje; Josip Sicherl, Pridite molit Jezusa 
in Matija Tomc, O naglo, naglo čas beži. 
Otroški zbori pa bodo skupaj zapeli pe-
sem A. Misson, Zvezde gorijo in pesem 
J. Rutterja, Božična uspavanka. Na kon-
cu pa bodo vsi zbori zapeli še Sveta noč. 
Zborovodje so naprošeni, da do 15. 12. 
2018 prijavijo število pevcev in pesem, ki 
jo bodo zapeli na božičnici. 
Dekanijska priprava staršev in 
botrov na krst otrok bo v letu 
2019 potekala v župnišču v Postojni, 
Vilharjeva 2. Prvi tečaj se bo začel v 
soboto, 2. 2. 2019, ob 16. uri, trajal 
bo  tri zaporedne sobote. Na drugo 
srečanje so povabljeni tudi botri. Tečaj je 
obvezen za starše, ki bodo krstili prvega 
otroka. Starše, ki še niso cerkveno po-
ročeni, vabimo, da pred krstom drugega 
otroka temeljito razmislijo, zakaj se še 
niso cerkveno poročili. Zakaj hočejo kr-
stiti otroka, ko pa sami ne živijo iz milosti 
zakramentov oz. jim je prejemanje za-
kramenta svete spovedi in obhajila pre-
povedano zaradi cerkveno neveljavnega 
zakonskega stanu.
Prijavnico za tečaj dobijo starši na pred-
hodnem srečanju pri domačem župniku 
pred začetkom tečaja. 
Drugi tečaj priprave staršev na 
krst se bo začel v soboto, 4. 5. 
2019, tretji tečaj pa v soboto, 5. 
10. 2019.

Midva v Božjem načrtu - priprava 
na zakon 2019
V letu 2019 bomo imeli štiri termine pri-
prave na zakon. Srečanja trajajo 2 uri. 
Prvi TERMIN priprave bo potekal od 
18. - 19. januarja in od 25. - 27. januarja 
ob 16. uri. 
Drugi TERMIN bo od 8. - 9. marca in 
od 15. - 17. marca ob 16. uri. 
Tretji TERMIN bo od 14. - 15. junija in 
od 21. - 23. junija ob 16. uri 
Četrti TERMIN bo od 13. - 14. sep-
tembra in od 20. - 22. septembra ob 16. 
uri. Prijavite se pred začetkom tečaja ne-
posredno dekanijskemu uradu Postojna 
na tel. 05 720 46 40 ali na tel. 041 379 
468 ali na e-mail zupnija.postojna@rkc.
si. ali tudi na spletni strani župnije Po-
stojna, kjer izpolnite elektronsko prijav-
nico. 
Seznam priprave na zakon v drugih de-
kanijah v škofiji dobite na spletni strani 
Škofije Koper. Priporočamo, da se zaro-
čenci priprave na zakon udeležijo vsaj 
pol leta pred poroko. 
Katehumenat 2019
Tečaj se bo začel v soboto, 9. 
marca 2019, ob 19. uri. Katehu-
menat bo potekal do velike noči 2020, 
ko bodo kandidati prejeli zakramente 
krsta, birme in obhajila. Kdor je samo 
civilno poročen ali živi v zunajzakonski 
skupnosti, mora pred ali ob podelitvi za-
kramentov uvajanja skleniti tudi cerkve-
no poroko. Kandidati za katehumenat 
se prijavite pri domačem župniku ali pri 
g. dekanu Jožefu Korenu v Postojni. Za 
dodatne informacije pokličite na številko 
041 379 468 ali pa pišite na e-naslov: 
zupnija.postojna@rkc.si.


