Datum: 6. septembra 2020

Številka: 496

23. NEDELJA MED LETOM
1. berilo: Ezk 33,7-9
Pslam: Ps 95
2. berilo: Rim 13,8-10
Evangelij: Mt 18,15-20

Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari
na štiri oči. (Mt 18,15)

V evangeliju Jezus naglaša odgovornost, ki jo imamo do svojih bratov. Vsi
kristjani, vsi, ki nas druži ista vera in
isto upanje, sestavljamo eno in vesoljno
skupnost ljubezni - Cerkev. Prav iz te ljubezni, ki povezuje in mora povezovati vse kristjane, pa izvira tudi naša soodgovornost za bližnjega. Nihče v
Jezusovi Cerkvi nima pravice biti ravnodušen ali celo brezbrižen do brata
in sestre po veri. Samo ljudje s kajnovsko dušo se bodo vedno izgovarjali,
da niso varuhi svojega brata.
Kako pristopimo k bratu ali sestri, ki živi v grehu? Gotovo ne s silo, tudi
ne zviška ali z nadležnim in vsiljivim spreobračanjem. To ni evangeljsko.
Kardinal Newman je zapisal: Bog nas sprejema takšne, kakršni smo, da
bi nas napravil take, kakršni bi morali biti. Naš pristop k sočloveku mora
biti podoben Jezusovemu. Približajmo se mu z ljubeznijo, spoštljivostjo in
usmiljenjem. Kadar koli želimo komu pomagati iz duhovne stiske ali teme,
v katero je zašel, se najprej v molitvi obrnimo k Bogu za razsvetljenje. Šele
ko smo z molitvijo in žrtvijo pripravili pot, bomo lahko poiskali primeren
trenutek in našli pravo besedo za opomin, ki bo šel bližnjemu do srca.
In blagor nam, če bomo enemu samemu bratu ali eni sami sestri olajšali
pot in vrnitev k Očetu!

24. NEDELJA MED LETOM
1. berilo: Sir 27,30-28,7
Pslam: 103
2. berilo: Rim 14,7-9
Evangelij: Mt 18,21-35

Ne pravim ti do sedemkrat, ampak
do sedemdesetkrat sedemkrat. (Mt
18,22)

Med najtežjimi zahtevami, ki nam jih
nalaga evangelij, je dolžnost odpuščanja. Jezus nam to nazorno pokaže v
evangeljski priliki. Kralj predstavlja Boga, ki je služabniku odpustil ogromni
dolg. Služabnik pa predstavlja človeka, ki je ostal trd in neizprosen. Nič ni
pomagala ponižna prošnja, naj malo potrpi.
Kako pa ravnamo mi? Smo pripravljeni odpuščati ali smo trdi in neizprosni? Ko apostol Peter vpraša Jezusa, do kolikokrat naj človeku odpusti, mu

Jezus pravi do sedemdesetkrat sedemkrat, kar pomeni vedno in vsakomur. Ne pozabimo, da je odpuščanje drugim naš edini izhod pred
večnim Sodnikom in da vsakokrat,
ko molimo očenaš, prosimo nebeškega Očeta, da nam odpušča po
meri našega odpuščanja bližnjim.
TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE
POKLICE bo potekal od 6. do 13.
septembra 2020. Geslo tedna in
molitvenega dne je Duhovni poklic
– zaklad v glinasti posodi (prim. 2
Kor 4,7).
Prosimo Gospoda, naj poklicanim,
pa tudi nam, pomaga odkrivati zaklad poklicanosti v ponižnosti. V
tem tednu posvetite več časa molitvi za nove duhovne poklice. Dopustimo, da nas prsti stvarnika preoblikujejo v posode polne Božje in
človeške ljubezni in dobrote.
VINCENCIJEV KOLEDAR Člani
Društva prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote so nam tudi letos dostavili koledarje na župnije. Zaradi
nevarnosti pandemije ne bodo delili
koledarjev osebno, ampak so koledarji na omarici za tiskovine. Svoj
dar zanje pa prispevate preko priloženih položnic, ki so v ovojnicah.
Priporočen prispevek za koledar
znaša 10 evrov.
TEDEN VZGOJE Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)
v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom (SKU) nas vabi v
tednu od 6. 9. do 13. 9. k tretjemu
tednu vzgoje, ki je letos posvečen
tematiki “Slovenija, moja domovina”. V tednu vzgoje bi se radi Bogu
zahvalili, da imamo svojo državo,
da imamo svoj jezik, da imamo svoj

kos zemlje, da imamo vse, kar imajo sodobne države. Predvsem pa bi
v tednu vzgoje radi molili. Verujemo
v moč molitve, zato vas vabimo, da
ta teden kakšen dan pridete k maši
in da skupaj molimo za našo domovino. Če pa tega ne zmorete, oblikujte molitveni večer za domovino v
krogu družine. Naj Bog vidi, da imamo radi našo domovino in da zanjo
molimo.
STIČNA 2020 bo letos potekala
v prilagojeni izvedbi na 34 krajih
po Sloveniji. Mladi iz župnije POSTOJNA, STUDENO in dekanije POSTOJNA ste vabljeni, da se
udeležite Stične v POSTOJNI in
sodelujete pri soustvarjanju dogodka. Del programa bo skupen in posnet vnaprej, nekatere aktivnosti pa
bodo organizirali animatorji Stične
2020 na krajevni ravni. Zaradi vzdrževanja ustreznih ukrepov je letos
za vse udeležence srečanja obvezna spletna prijava. Prijavnica je
dosegljiva do 13. septembra 2020
na https://sticna.net/. Mladi prijavite
se čim prej. Stična 2020 bo v Postojni potekala v soboto, 19. 9., od
16. do 21. ure. Podrobnejši program
si lahko preberete na župnijski spletni strani župnije Postojna.

OZNANILA

Popravljen urnik verouka za obe
župniji je objavljen na spletni strani župnije Postojna. Veroučenci naj
k prvi uri verouka prinesejo veroučno
spričevalo.
Mali šmaren – Marijino rojstvo, 8. 9.,
je slovesni praznik rojstva Božje matere Marije. Svete maše bodo v Postojni
ob 8. in 19. uri; v Studenem ob 18. uri.

Srečanje župnijskega pastoralnega
sveta v Postojni bo v sredo, 9. 9., ob
20. uri.

iz prijave na razpis sofinanciranja obnove in vzdrževanja spomenikov in
objektov kulturne dediščine odobrila
pomoč v višini 2.048,96 EUR, za kar
se ji iskreno zahvaljujemo. Vse vernike
in ljudi, ki jim ni vseeno, kakšen izgled
ima naša cerkev vabim k darovanju in
podpori investicije. Naj vam sveti Štefan bogato povrne vsak vaš dar s svojo priprošnjo v nebesih.

Otroški pevski zbor pod vodstvom
Klavdije Žalec vabi stare in nove člane k pevskim vajam, ki bodo v petek,
11. 9., ob 17. uri v župnišču. Pridi tudi ti.
Animatorji Stične 2020 imajo srečanje v petek, 11. 9., ob 20. uri v župnišču.

ZAHVALE vsem, ki ste prejšnjo nedeljo sodelovali v pripravi praznovanja v
čast sv. Jerneju v p. c. sv. Notburge v
Zagonu, in p. c. sv. Justa v Belskem.
Prav tako zahvala vsem sodelujočim
pri opasilu v Gorenjah v čast sv. Marjeti. Bog povrni tudi vsem za vaš dar
pri ofru.

Sveta spoved veroučencev Glede
na to, da se je spovedi za veroučence
v prejšnjem tednu udeležilo le 50 otrok
od 148, bo spoved za veroučence tudi
v tem tednu vsak dan od 18. ure dalje.
Izberite ustrezni dan.
SV. DANIJEL Sveto mašo v čast sv.
Danijelu bomo v Zalogu darovali v
nedeljo, 13. 9., ob 16. uri. Ob tej priliki
bomo blagoslovili tudi novo sliko Marije pomagaj z Brezji, ki jo je podarila
rojakinja Jožica Janežič iz Amerike v
zahvalo Mariji za varstvo zaloških izseljencev po drugi svetovni vojni.

Planinska gora. V nedeljo, 13. 9., ob
11.30 ima župnija Studeno sveto mašo
pri Mariji tolažnici grešnikov na Planinski gori. Vabljeni.
Maše v Studenem bodo odslej med
tednom ob 18. uri.
NAŠI RAJNI: V večno življenje so odšli:

V ponedeljek, 7. 9., bomo začeli
z obnovo fasade pročelja in leve
strani cerkve in zvonika. Predračun
del za 571 m2 fasade znaša 39.059,00
EUR z DDV. Občina Postojna nam je

+ Hermina Simšič, Erazmova 22, + Leopolda Koritnik, Kot 20, + Bojan Jager, Kraigherjeva ulica 10, in + Dragica Kolenc, Belsko 23.
Naj počivajo v miru.

MAŠNI NAMENI
23. NEDELJA MED
LETOM
angelska nedelja
Zaharija, prerok

8h
10h
10h
12h
19h

B
B
J
B
J

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

7.
sep.

Ponedeljek,
Marko Križevčan, mučenec

19h

J
B
P

+++ Stegel
+++ Volk
+ Leon Brezic

8.
sep.

Marijino rojstvo
mali šmaren

Torek

8h
19h
18h

J
B
J

v zahvalo
+++ Štok
STRMCA + Stanislav Jenček, Strmca 3

6.
sep.

+++ Durja

19h
18h

J
B

+ Andrej Čuk
STRMCA ++ Bernard in Tomaž Urbančič
in ++ starši Šturm

19h

B
P
J

+ Poldka Koritnik, 8. dan
++ Jožef in Jožefa Bubnič
STUDENO: + Janko in Frančiška Klemen

J
P
B

+ Milka Doles
+ Ernest Stegel
STUDENO: + Marjo Milavec, 30. dan

18h

J
P
B

++ starši Kupčič in za 50 let poroke in za zdravje
v zahvalo svetogorski Mariji za zdravje
BELSKO: + David Požar, Belsko 28a

13.
sep.

24. NEDELJA MED
LETOM
Janez Zlatousti, cerk.
učitelj

8h
10h
11.30
11.30
16h
19h

J
J
B
P
J
B

za žive in rajne obeh župnij
+ Viktor Sojer
PLANINSKA GORA + Davorin Matičič
PLANINSKA GORA +++ iz Strmce in Lohače
ZALOG za duše v vicah
+ Alojz Černač

14.
sep.

Ponedeljek

Povišnje sv. Križa

19h

J
B
P

++ Albin in Hermina Simšič, 30. dan
+ Frančiška Bajec
v zahvalo in priprošnjo

15.
sep.

Torek
Žalostna Mati Božja

19h

J
B
P

++ Zora Geržina in Stanko Žigon
+ Branko Jenček
++ Marija in Franc Novak

16.
sep.

Kornelij, papež in Ciprijan, škof,
mučenca

Sreda

19h

J
P
B

+ Zoro Geržina
+++ Kranjc
BELSKO: + Dragica Kolenc, pogrebna maša

17.
sep.

Četrtek
Robert Bellarmino, škof in
cer. učitelj

19h

J
B
P

+ Stanislav Šantelj
+++ Čigon
++ Brezec in Modrijan

18.
sep.

Petek
Jožef Kupertinski, duhovnik

19h

J
B
P

v zahvalo in priprošnjo
+++ Jež in v dober namen
++ Teodor in Kristina Ipavec

19.
sep.

Sobota
Januarij, škof, mučenec

19h

J
B
P

+ Jože Dolenc in +++ sorodniki
+ Stanislava Milavec
po namenu

20.
sep.

25. NEDELJA MED
LETOM
nedelja svetniških
kandidatov

8h
10h
10h

J
J
B

19h

J

++ Anton in Alojz Turk
+++ Sojer
STUDENO: ++ Anton Zlosel in Lojze Kovačič,
Studeno 12
za žive in rajne obeh župnij

9.
sep.

Sreda
Peter Klaver, jezuit, misijonar

10.
sep.

Četrtek
Nikolaj Tolentinski, spokornik

11.
sep.

Petek
Prot in Hijacint, mučenca

12.
sep.

Sobota
Marijino ime

18h
19h
18h
19h

18h
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