
Advent je čas, ko glasneje spregovori Božja beseda, liturgija, molitev, 
in svete pesmi. Vabijo nas k čuječnosti in spreobrnjenju. Advent je čas 
novega liturgičnega leta. V letu A bomo premišljevali Matejev evangelij. 
Glavno sporočilo evangelija je, da je Jezus resnično pričakovani mesi-
ja, obljubljeni odrešenik, ki ga je Bog napovedal po prerokih. Da je on 
resnično pravi Bog in pravi človek. Da se je učlovečil zato, da bi nas od-
rešil grehov, da bi nam pokazal, kako močno nas Bog ljubi, da bi nam 
pokazal, kako moramo živeti in da bi nam dal svoje Božje življenje. 
Advent je čas milosti. Milost pa pomeni dar, priložnost, da v sebi poži-
vimo prijateljstvo z Bogom. Naredimo sami pri sebi adventno obljubo, 
da se bomo v tem adventu potrudili, da pri molitvi, prebiranju Božje 
besede, v dobri spovedi ter pogostejšem prejemanju svetega obhaji-
la pripravili na božič. Pripravimo mu jaslice v svojih domovih in tudi v 
svojih srcih, ki bodo utripale v ponižnosti, ljubezni in odprtosti za Boga 
in bližnjega. Bog nam podarja svojega sina. Kaj pa bomo mi podarili 
Bogu in bližnjim? Naj bo to dar naše dobrote. Bodimo dobri in obzirni 
drug do drugega. Bodimo dobri do pomoči potrebnih v svetu. Odrasli, 
pridružite se otrokom v adventni akciji otroci za otroke. Sprejmimo ko-
lednike, ko potrkajo na naša vrata in nam zažele božjega blagoslova v 
novem letu. Podajmo roko opuščanja tistim s katerimi smo že več let 
sprti. Še posebej vam želim, da bi se radi udeleževali božične devet-
dnevnice, ki ima posebno lepoto, ko molimo kralja, ki prihaja. Naj pride 
k nam in naj ostane z nami vse dni novega leta.  
Vsem želim milosti poln in duhovno bogat advent, da bo srečanje z 
Učlovečenim resnično in iskreno.  Pa veliko milosti, zdravja in uspehov 
v novem letu 2020.         Vaš dekan
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Spodbuda slovenskih škofov 
pred adventnim časom 2019 
Škofje vabijo vse katoličane, naj v le-
tošnjem adventnem času dajo prednost 
duhovnim in družinskim vrednotam 
ter ne pozabijo, da se na praznik bo-
žiča spominjamo Jezusovega rojstva 
in Svete družine, ki je bila uboga in so 
jo preganjali. V družbi, ki se pretirano 
osredotoča na porabništvo in nakupo-
vanje, je pomembno, da se kristjani 
spomnimo svojih krščanskih tradicij in 
obudimo molitev ob adventnem vencu, 
postavimo jaslice, si vzamemo več časa 
za družinske odnose ter odpremo srce 
ubogim in bolnim. Zato naj bo letošnji 
advent čas pričakovanja, pokore, odpu-
ščanja, 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 spominjajo v molitvi in 
želijo blagoslovljen adventni čas. 
Miklavževanje V prvem tednu v 
decembru nas bo po župnijah obiskal 
sv. Miklavž in obdaril otroke. Vsem, ki 
pomagate svetemu Miklavžu pri daro-
vanju, se iskreno zahvaljujemo za pro-
stovoljno delo. Prav tako se zahvaljuje-
mo tudi občini Postojna in občini Pivka 
in krajevnim skupnostim, ki pomagajo 
svetemu Miklavžu s svojimi donacijami. 
Adventni večeri v Postojni 
2019
Prvi večer: sreda, 4. 12. 2019, ob 
19. uri. Gost večera bo prof. dr. Rafko 
Valenčič. Vsebina večera bo: Sveti 

Hieronim, naš rojak in vzornik. 
Spodbuda ob 1600-letnici smrti oz. 
rojstva za nebesa enega najpomemb-
nejših cerkvenih učiteljev, ki se je rodil 
v naših krajih; in najprimernejši preda-
vatelj, saj je g. Valenčič o tem napisal 
temeljito študijo.
Drugi večer: četrtek, 12. 12. 2019, 
ob 19. uri, bo gost večera župnik in 
umetnik g. Zorko Bajc. Predstavil bo 
svoj film: Piranski angel. Ob tem bo 
prilika za kakšno besedo o njegovem 
delu, o nadangelih, piranski cerkvi in 
njenem zvoniku.

Tretji večer: četrtek, 19. 12. 2019, 
ob 19. uri. Gostja večera bo mag. s. 
Magda Burger, redovnica in provincial-
na predstojnica reda Šolskih sester de 
Notre Dame, doma iz Postojne, stro-
kovna sodelavka Slovenskega katehet-
skega urada. Spregovorila nam bo pod 
naslovom: Vzgoja in verouk z roko 
v roki. Še posebej lepo vabljeni starši 
šolarjev.

Luč miru iz Betlehema bodo  
skavti delili po vseh župnijah 
v dekaniji v nedeljo, 22. 12. 
2019 pri vseh svetih mašah. Če 
ste doma, od prejšnjih let, shranili ste-
klene kozarce za sveč, vas lepo prosi-
mo, da jih prinesete s sabo in vzamete 
le sveče. Tako bomo poskrbeli ne le za, 
družbo, ampak tudi za okolje.

Spored spovedovanja v deka-
niji je objavljen na zadnji stra-
ni Zvonov. Priporočamo, da opravite 
sveto spoved čim prej. Mladi bodo imeli 
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skupno dekanijsko spoved v petek, 20. 
12., ob 19. uri; zakonci pa v soboto, 21. 
12., ob 19. uri v Posotjni. 
Blagoslov konj bo v četrtek, 26. 
12., v Stranah po maši, ki bo ob 9. uri;  
v Orehku po maši, ki bo ob 11. uri in v 
župniji Studeno pri kozolcu na Prepihu 
ob 14. uri.
Božičnica odraslih in otroških 
pevskih zborov bo v Slavnini, 
v nedeljo, 12. 1. 2020, ob 15. 
uri. 
Dekanijska priprava staršev in 
botrov na krst otrok bo v letu 
2020 potekala v župnišču v Postoj-
ni, Vilharjeva 2. Prvi tečaj se bo 
začel v soboto, 1. 2. 2020, ob 
16. uri, trajal bo tri zaporedne 
sobote ob isti uri. Na drugo sre-
čanje so povabljeni tudi botri. Tečaj je 
obvezen za starše, ki bodo krstili prve-
ga otroka. Starše, ki še niso cerkveno 
poročeni, vabimo, da pred krstom dru-
gega otroka načrtujejo tudi cerkveno 
poroko. Vsi zakrementi in ne samo krst 
so znamenje božjega prijateljstva in ob-
čestva Cerkve. Sveti zakon je pomem-
ben, da lahko starša in družina živijo v 
prijateljstvu z Bogom. 
Drugi tečaj priprave staršev na 
krst se bo začel v soboto, 2. 5. 
2020, ob 17. uri. 
Tretji tečaj bo v soboto, 3. 10. 
2020, ob 16. uri.
Midva v Božjem načrtu - pri-
prava na zakon 2020
V letu 2020 bomo imeli tri termine pripra-
ve na zakon. Srečanja trajajo po 2 uri. 

Prvi TERMIN priprave bo potekal od 
17. - 18. januarja in od 24. - 26. januarja 
ob 16. uri. 

Drugi TERMIN bo od 13. - 14. mar-
ca in od 20. - 22. marca ob 16. uri. 

Tretji TERMIN bo od 12. - 13. junija 
in od 19. - 21. junija ob 17. uri 

Prijave na pripravo za zakon na spletni 
strani župnije Postojna - elektronska 
prijavnica in več informacij na tel. 05 
720 46 40 ali na tel. 041 379 468 ali na 
e-mail zupnija.postojna@rkc.si. 

Seznam priprav na zakon v drugih de-
kanijah v škofiji dobite na spletni stra-
ni Škofije Koper. Priporočamo, da se 
priprave na zakon zaročenci udeležijo 
vsaj pol leta pred poroko. 

Katehumenat 2020

Tečaj se bo začel v soboto, 9. 
marca 2019, ob 19. uri. Katehu-
menat bo potekal do velike noči 2021, 
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. 
Marjanu Škvarču v Pivki, ki bo vodil ka-
tehumenat. Za dodatne informacije po-
kličite na številko 041 906 242 ali pišite 
na e-naslov: marjan.skvarc@skavt.net.

DAN ODPRTIH VRAT NA ŠGV

Škofijska gimnazija Vipava pripravlja 
dan odprtih vrat v soboto, 7. 12., ob 9. 
uri.



ADVENTNO SPOVEDOVANJE PO ŽUPNIJAH V DEKANIJI

Slavina
Nedelja,  15. 12. ob 14. uri

g. Jožef Koren
g. Bogomir Trošt

Veliko Ubeljsko
Nedelja, 15. 12., ob 14. uri

g. Marjan Škvarč
Šmihel

Nedelja,  15. 12., ob 14. uri
g. Zdenko Štrukelj

g. Jožef Jakopič

Košana
Nedelja, 15. 12., ob 14. uri

g. Vincencij Lapajne
g. Niko Štrancar

Trnje  
Nedelja,  15. 12., ob 16. uri

g. Jožef Jakopič
g. Vincencij Lapajne

Pivka - obnovitev misijona
Nedelja, 15. 12., ob 16. uri

p. misjonar
g. Niko Štrancar

Hrenovice:
Nedelja,  22. 12., ob 14. uri

g. Jožef Jakopič
g. Zdenko Štrukelj

Zagorje
Nedelja, 22. 12., ob 14. uri

g. Marjan Škvarč
g. Vincencij Lapajne 

Matejna vas:
Nedelja,  22. 12., ob 14. uri

g. Jožef Koren
g. Bogomir Trošt

Studeno
Nedelja, 22. 12., ob 16. uri

g. Vincencij Lapajne 
g. Niko Štrancar

Orehek
nedelja, 22. 12., ob 15.30 uri

g. Jožef Koren
g. Bogomir Trošt

Postojna
v torek, 17. 12., ob 17. uri (g. Koren in g. Trošt)

v sredo, 18. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Jakopič in g. Lapajne) 
                          in od 17. ure do maše (g. Koren)

v četrtek, 19. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Trošt in g. Štrancar) 
                          od 17. ure do maše (g. Trošt)

v petek, 20. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Škvarč in g. Štrukelj)
                          od 17. ure do maše (g. Koren in g. Trošt)
v petek, 20. 12., ob 19. uri MLADI (g. Koren in g. Trošt)

v soboto, 21. 12., ob 19. uri ZAKONCI (g. Koren in g. Trošt) 
v nedeljo, 22. 12., ob 17. uri (g. Koren, g. Trošt., g. Jakopič. in g. Škvarč)

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


