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21. NEDELJA MED LETOM
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu
je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« (Mt 16,15-16)

Jezus je bil zelo vesel, da Peter ve, da je Jezus Božji sin. Tu se začenja ne
samo Petrova vera ampak tudi naša. Nadvse pomembno je, da se zavedamo, da
je vsako naše srečanje z Jezusom v molitvi, v zakramentih ali pri maši srečanje
z Božjim sinom, ki je resnično živ in navzoč. Pomembno je, da si tudi sami odgovorimo na vprašanje, kdo je za nas Jezus Kristus? Kajti od odgovora je odvisen
tudi naš odnos do njega. Kdo je bil Jezus za nas v teh počitniških dneh? Kako
smo mu izkazali svojo ljubezen in pripadnost?
Novo šolsko in veroučno leto je lahko lepa priložnost za poživitev našega prijateljstva z Jezusom. Jezus je v ta namen sv. Petru in njegovim naslednikom
zaupal ključe nebeškega kraljestva in obljubil, da bo v nebesih razvezano vse,
kar bo v zakramentu svete spovedi razvezano na zemlji. Pomislimo ali ne kliče
Božja beseda tudi nas in naših otrok, da v zakramentu spovedi obnovimo našo
zvestobo Jezusu. Priložnost za sveto spoved je vsak dan med tednom pol ure
pred sveto mašo in ob nedeljah, od 7.30 do 8.15. Starši prosimo vas, da poskrbite, da bodo veroučenci opravili sveto spoved pred začetkom veroučnega leta.
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Kakor na svoje učence, tako se tudi na nas Jezus obrača s povabilom: »Če
hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter
hodi za menoj« (Mt 16,24). Kristjan hodi za Gospodom takrat, ko z ljube-

znijo sprejme svoj križ, ki pa je v očeh sveta poraz in izguba življenja (prim. Mt
16,25-26). Kristjan namreč ve, da ga ne nosi sam, temveč z Jezusom ter tako
deli z njim isto pot podaritve. (papež Benedik XVI.)
Pogumno zakorakajmo v novo pastoralno leto skupaj z Jezusom. Naj nas
njegov blagoslov varuje pred okužbami virusov in greha. Naj nas njegova Beseda spodbuja, da bomo vsak dan vzeli svoj križ in šli za njim.

NOVO VEROUČNO LETO 2020/21
Z veroukom bomo
ponedeljek, 7. 9. 2020.

začeli

v

Ker v Postojni ni več katoliške knjigarne bodo veroučenci veroučne knjige in zvezke letos kupili v župniji.
Prejeli jih bodo pri prvi uri verouka.
Prispevek za knjige 1.-3. raz. je 13€,
4.-6.r je 10€ + 8€ za knjigo. Knjigo si
lahko izposodite od lanskih veroučencev. 7. r. je 20€, (delovni zvezek
se uporablja tudi v 8.r.) 8 r. je 3€. 9r.
je 15€. (Knjigo lahko nepoškodovano
na koncu leta vrnejo in dobijo nazaj
kavcijo).
Vpis otrok v 1. razred verouka bo
v Postojni v torek, 1. 9., ob 17. uri.
Prispevek staršev za kritje
stroškov veroučnega leta je za
enega veroučenca 20€, za več
veroučencev pa 30€.
Sveta spoved za veroučence v Postojni bo v četrtek, 3. 9., in v petek,
4. 9., od 18. ure dalje. V Studenem
v sredo, 2. 9., od 18. ure dalje.
Urnik verouka v Postojni:
Predšolski,
torek,
17.15-18.00,
prvi razred, torek, 17.00-17.45,
drugi razred, ponedeljek, 16.0016.50 (ni še potrjeno), tretji razred,
torek, 15.45-16.35, četrti razred,
četrtek, 14.45-15.35, peti razred,
torek, 7.10-8.00, šesti razred, ponedeljek, 14.45-15.35, sedmi razred, ponedeljek, 14.45-15.35 in
sreda, 7.10-8.00, osmi razred,
ponedeljek, 15.45-16.35 in četrtek,
7.10-8.00, deveti razred – birmanci,
torek,14.45-15.35 in četrtek, 7.10-8.00.
Urnik verouka v Studenem:
Drugi razred, četrtek, 16.40-17.30,

četrti razred, (3. in 4. OŠ) v četrtek,
15.40-16.30, šesti razred (5. OŠ),
sreda, 15.40-16.30, sedmi razred
(6. in 7. OŠ), sreda, 16.40-17.30,
deveti razred – birmanci (8. in 9. OŠ),
četrtek, 16.40-17.30. Ali bo letos 1.
r. v Studenem je odvisno do števila
vpisanih.
BLAGOSLOV
VEROUČENCEV
IN ŠOLSKIH TORB bo v obeh

župnijah v nedeljo, 6. septembra
pri nedeljskih mašah. Za blagoslov postavijo otroci šolske torbe
pred oltar.

POSTOJNA
Srečanje za animatorje na dekanijskem srečanju letošnje Stične
bo v soboto, 29. 8., ob 16. uri.
SVETA MAŠA NA RUŠEVINAH
CERKVE SV. JERNEJA v Zagonu bo v nedeljo, 30. 8., ob 17. uri.
Povabljeni vsi, zlasti pa verniki iz
Zagona.
MAŠA PRI SV. HIERONIMU NA
NANOSU bo za župnijo Postojna v nedeljo, 6. 9., ob 12. uri. Lepo
vabljeni. V primeru lepega vremena
bo maša na prostem.
ZAHVALA Iskrena zahvala sorodnikom pokojne Frančiške Bajec
za dar ob pogrebu v višini 250€.
Pokojni Frančiški Bajec se zahvaljujemo tudi v imenu župnije Postojna za njeno dolgoletno pomoč v
župnišču pri gospodinjskih opravilih,
za skrb za župnijsko perilo in za lepo
izvezene prte, ki bodo še dolgo
krasili našo cerkev. Naj ji Gospod
povrne z večnim življenjem za vsa
njena dobra dela.

STUDENO
Izpit
pred
prvim
svetim
obhajilom bodo prvoobhajanci imeli
v sredo, 26. 8., ob 17.30 v župnišču v
Studenem.
Podelitev zakramenta prve svete
spovedi bo v petek, 28. 8., ob 17. uri
v cerkvi v Studenem. Po spovedi prvoobhajancev bo priložnost tudi za
spoved staršev.
V nedeljo, 30. 8.. ob 10. uri bodo
v Studenem prejeli prvo sveto
obhajilo: Lina Bajc, Domen Bajc,
Maruša Benčan, Matevž Japelj,
Matija Penko, Lan Simčič, Gal
Škrbec, Voranc Vidmar.
Prvoobhajancem želimo, da bi vse
življenje z vero in ljubeznijo ter potrebno notranjo pripravljenostjo prejemali sveto obhajilo. Naj jih Jezus,
navzoč v obhajilu, spremlja na vseh
poteh življenja. Njihovim staršem,
botrom in sorodnikom pa želimo, da
bi jim pri prejemanju zakramentov
dajali dober zgled.
OPASILO V BELSKEM v čast sv.
Jerneju bo v nedeljo, 30. 8., ob
10. uri. K maši vabimo vse vernike
župnije Studeno, zlasti pa krajane
Belskega.

KATEHETSKO
PASTORALNA
ŠOLA KOPER V študijskem letu
2020/21 bo Katehetsko pastoralna šola (prva stopnja), potekala
v Sežani in v Vipavi. Vpis v Sežani (župnijski dom) bo v četrtek, 10.
septembra 2020, ob 17.30. Vpis v
Vipavi (Škofijska gimnazija Vipava)
bo v četrtek, 17. septembra 2020, ob
18. uri. Vpis je možen do 25. septembra 2020. Šolnina za leto 2020/21
znaša 240€. (V dogovoru z župnikom
lahko pri šolnini pomaga župnija).
Predavanja se začnejo v oktobru
2020. Urnik in informacije bodo
objavljene na https://kps.rkc.si/. K
vpisu v šolo vabljeni tisti, ki bi radi
nadgradili svoje versko in katehetsko znanje.
MAGNIFICAT je bogoslužno molitvena revija v kateri boste našli
jutranjo in večerno molitev, Božjo besedo dneva, mašna besedila
dnevnega bogoslužja, pa tudi duhovna razmišljanja in zgodbe o svetnikih. V Sloveniji z navdušenjem
uporablja revijo že več kot 2200
molivcev. Brezplačen izvod revije si
lahko naročite s pomočjo dopisnice, ki je na omarici za tiskovine v
cerkvi.
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Roza iz Lime, devica
in redovnica
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+ Nikola Brus Čolić
za žive in rajne obeh župnij
STUDENO: ++ Frančiška in Lovro Milavec, Stu. 12
v čast Materi Božji v zahvalo
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Ponedeljek,
Natanael (Jernej), apostol
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+ Alojz Črnigoj
+ Aleksander Sever in +++ Sever in Kirn
+++ Marija, Martin in Franc Bole

25.
avg.

Torek
Ludvik IX., Francoski kralj
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+ Stanislav Bajc
+ Ivan Ostanek
++ Darko in Janez Mladenić in +++ Smrdelj

26.
avg.

Sreda
Ivana Bichier, red. ustanoviteljica

19h
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++ Jože in Alojzija Bajc
+ Stane Vilhar
STUDENO: +++ starši Klemen in Ostanek

27.
avg.

Četrtek
Monika, mati sv. Avguština
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+ Gabrijela Kovač, osmina
+ Andrej, Marija in Elizabeta Mejak

28.
avg.

Petek
Avguštin, škof in cerk. učitelj
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+ Ivanka Brezic
+ Ana Kovačič
+ Darko Kolenc

29.
avg.

Sobota
Mučeništvo Janeza Krstnika
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za žive in pokojne Rudolf
+++ Roza, Franc in Ivan Štefančič
GORENJE: + za žive in pokojne sorodnike, Gorenje 15

8h
10h
10h
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D
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17h
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za oskrbovalce in zaposlene v Domu upokojencev
za žive in rajne obeh župnij
STUDENO: za prvoobhajance in njihove družine
BELSKO: +++ starši in bratje Grželj in starši
Požar, Belsko 6
ZAGON za zdravje
++ Ana in Slavko Štefin

30.
avg.
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Feliks (Srečko), mučenec

STRMCA: +++ Simčič in Smrdel

31.
avg.

Ponedeljek
Rajmund Nonat, redovnik

19h

J
B
P

v zahvalo
+++ Furlan, Grabnar in Frančiška Štefančič
+ Riharda Širca

1.
sep.

Torek
Egidij (Tilen), opat

19h

J
P
B

za uspešen začetek novega šolskega leta
++ oče in sin Tomaduz
STUDENO: za žive in rajne Mrhar in Jenček

2.
sep.

Marjeta, devica in mučenka

Sreda

19h

J
P
B

po namenu Košmrl
+ Egon Gerželj
STUDENO: po namenu v čast sv. Jakobu

Četrtek
Gregor Veliki, papež, cerk. uč. 19h

J
B
P

+ Ivan in +++ Vlah in Križman
+ Frančiška Bajec, 30. dan
po namenu

19h

J
B
P

za duhovne poklice (molitvena skupina)
++ Alojzija in Štefan Dolenc
za zdravje
+ Pavla Biščak
+++ Vilhar
++ Frančiška in +++ Černač
STRMCA: ++ Frančiška in Anton Mrhar, Strmca 20

++ Anton in Karolina Kaluža
za žive in rajne obeh župnij
STUDENO: + Frančiška Milavec, Studeno 12
NANOS: +++ Jelka, Lovrenc in Frančiška Vadnjal

3.
sep.
4.
sep.

Petek
Rozalija Sicilska, devica,
spokornica

5.
sep.

Sobota
Mati Terezija, redovnica

19h

B
P
D
J

6.
sep.
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angelska nedelja
Zaharija, prerok

8h
10h
10h
12h
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+++ Durja
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