Datum: 18. oktobra 2020

Številka: 499

Dragi bratje in sestre v Kristusu,
ponovno smo se znašli v karanteni.
Hudo mi je, da moramo znova sprejeti vladne ukrepe za zajezitev širjenje
korona virusa. Vendar ne gre drugače.
Zato je najbolje in najbolj prav, da se
v tem času čim manj družimo in ostajamo doma. Če pa že moramo v svet,
30. NEDELJA MED LETOM upoštevajmo vsa varnostna navodila.
1. berilo: 2 Mz 22,20-26
Nova navodila so izdali tudi naši škofje.
Psalm: 18
Za župniji Postojna in Studeno veljajo
2. berilo: 1 Tes 1,5c-10
od petka, 16. 10. 2020 navodila za žuEvangelij: Mt 22,34-40
pnije iz oranžnih regij.
Dokler smo v oranžni regiji so dovoljene maše z največ desetimi verniki.
Prednost pri udeležbi imajo tisti, ki so darovali za mašni namen. Ker
imamo v Postojni vsak dan dva ali tri mašne namene, to pomeni, da pridejo k maši samo tisti, ki so darovali za mašni namen.
PRIJAVA K DRUGI MAŠI MED TEDENOM
Ob dnevih, ko bosta v Postojni maševala oba duhovnika, bo ena maša v
cerkvi in druga v kapeli v župnišču. V tem primeru se druge maše lahko
udeleži še dodatnih 10 vernikov, ki pa se morajo na mašo prijaviti župniku
s sms sporočilom na številko 041 379 468. V sporočilu zapišejo ime in priimek, število oseb, ki jih prijavljajo na mašo, ter datum in lokacijo maše.
Primer: /Jožef Koren, 2 osebi, 20.10., ob 18h, Zalog/. Če župnik odgovori
na vaš sms z »lahko prideš/te«, ste vključeni v število desetih vernikov in
lahko pridete k maši, sicer ostanite doma.
K maši na podružnicah lahko poleg naročnikov maše sprejmemo še nekaj vernikov, ki pa se morajo na mašo prav tako prijaviti župniku po telefonu, kot je omenjeno zgoraj.
Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš,
podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti. Verniki nadomestite odsotnost
29. NEDELJA MED LETOM
MISIJONSKA NEDELJA
1. berilo: Iz 45,1.4-6
Psalm: Ps 96
2. berilo: Tes 1,1-5b
Evangelij: Mt 22,15-21

od svetega bogoslužja z molitvijo,
postom, dobrimi deli, prebiranjem
Božje besede, spremljanjem svete
maše po radiu, TV oziroma spletu
ter s prejemom duhovnega obhajila.

urah darovali svete maše pri katerih
je lahko za enkrat navzočih 10 vernikov, ki se bodo predhodno prijavili
župniku po sms in prejeli potrditev
prijave.

Škofje so duhovnikom naročili tudi
naj ne prenašajo svojih svetih maš po
spletu, lahko pa po elektronskih medijih nagovarjajo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo
čas preizkušnje lažje preživeli.

Duhovnika bova pokopališča blagoslovila brez navzočnosti vernikov.

SVETO OBHAJILO

DAR ZA MAŠE ZA VERNE DUŠE
V VICAH

Ob nedeljah bomo v cerkvi v Postojni ob 17.30 delili tudi sveto obhajilo
tistim, ki ste čez dan spremljali sveto
mašo po medijih in želite prejeti sv.
obhajilo. Pred obhajilom držite enourni evharistični post.

Vsi verniki pa ste povabljeni, da ko
obiščete pokopališče, sami zmolite
za svoje rajne eno desetko rožnega
venca.

Duhovno gledano je mašni dar za
rajne najlepši način, kako se spomnimo svojih dragih rajnih. Dar za
maše za verne duše v vicah boste lahko oddali v nabiralnik, ki bo v cerkvi
Ob 17.30 vstopite v cerkev z masko, ustrezno označen. Iz darov bomo
ob vhodu si razkužite roke, ter v za- med letom maševali ustrezno število
dostni razdalji drug od drugega pri- maš.
stopite k obhajilu. Pred obhajilom SVETI KRSTI, POROKE, TER
vsak sam, v tišini zmolite kesanje in CERKVENI POGREBI, potekajo v
očenaš. Po obhajilu lahko darujete dogovoru z župnikom in izven svete
svoj dar za cerkev v nabiralnik ob iz- maše.
hodu iz cerkve ter vzame župnijska
SPOVEDOVANJE v spovednicah je
oznanila in verski tisk.
dovoljeno, ker imamo v spovednicah
PRAZNIK VSEH SVETIH, 1. NO- nameščeno PVC folijo. Možnost za
VEMBER, IN SPOMIN NA VER- spoved je pol ure pred sveto mašo.
NE RAJNE, 2. NOVEMBER.
Spoved lahko opravimo tudi izven
Letos na pokopališčih in v cerkvah urnika spovedovanja po predhoniso dovoljena bogoslužja ali blago- dnem dogovoru z župnikom v žuslovi z udeležbo vernikov. Prav tako pnijski kapeli v župnišču.
ni dovoljena organizirana molitev
VEROUK Do preklica je dovoljen
vernikov.
verouk do petega razreda osnovne
Dovoljene pa so maše z udeležbo šole. Za ostale razrede se verouk iz10. vernikov, dokler smo v oran- vaja na daljavo. Kateheti bodo vsak
žni regiji. Zato bomo ob objavljenih teden redno pošiljali navodila in ka-

teheze staršem po e-pošti.
PASTORALNA IN ŽUPNIJSKA
SREČANJA do deset oseb so dovoljena pod pogojem, da udeleženci ves
čas nosijo zaščitne maske, ohranjajo varnostno razdaljo dva metra in
imajo nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
S serijo filmov o Jezusu: »The chousen one = Izbrani« bomo nadaljevali, ko bo preklicana karantena.
ZAKONSKA SKUPINA bo imela
srečanje v četrtek, ob 20.30 ali v živo
ali pa po ZOOMU, odvisno od situacije s korona virusom.
MLADINSKA SKUPINA, petek po
maši, če ne postanemo rdeči.
MOLITVENA SPODBUDA Vse vas
vabim, da še z večjo gorečnostjo in
zvestobo, molimo k Bogu s prošnjo, da
preneha korona virus. Molimo tudi za
vse obolele, za njihove svojce in za vse

zdravnike ter drugo zdravstveno osebje. Bog, ki vidi v vsak naš dom in v
vsako naše srce, naj usliši naše molitve.
DAR ZA MISIJONSKO NEDELJO
lahko nakažete: Misijonsko središče
Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana | TRR: SI56 0201 4005 1368 933 |
koda namena: CHAR | BIC banke: LJBASI2X | namen nakazila: Misijonska
nedelja 2020 | referenca: SI00 249807.
DAR ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE
CERKVE V POSTOJNI pa na TRR
SI56 6100 0001 2717 435, namen nakazila: obnova fasade, referenca: 00 2020.
V nedeljo, 25. 10, premaknemo urine kazalce za eno uro nazaj, večerne
maše pa bodo eno uro prej, ob 18. uri.
Naši rajni: K Gospodu so po zaslužen
počete odšli: + Alojzija Pivk, Log 12,
+ Danijela Slemenik, Slavinje 7a, +
Franc Magajna, Bukovje 41, in + Stanislav Ferjančič, Volaričeva 16. Naj
počivajo v miru.

MAŠNI NAMENI
8h

J
P
J
B
B

++ Anton in Stanislava Zorman
+++ Ivan, Antonija, Marjan in Franc Kranjc
++ Vladimir in Nejc Bizjak
STUDENO, + Silvana in +++ Širca, Studeno 97
za žive in rajne obeh župnij

18.
okt.

29. NEDELJA MED
LETOM
MISIJONSKA NEDELJA
Evangelist Luka

19.
okt.

Ponedeljek
Pavel od Križa,
duhovnik

19h

J + Ana Penko
B + Tina Rebec
P ++ starši Turk

20.
okt.

Torek
Rozalina, redovnica

18h
19h

B ZALOG ++ Kristina in Teodor Ipavec
J +++ Sanabor, Bolčina in Kunek

21.
okt.

Sreda
Uršula, devica in muč.

19h

J ++ starši Škrlj
P po namenu
B STRMCA ++ starši Smrdelj

10h
10h
19h

18h

19h

B + Peter in +++ Križman in Vlah
P ++ Ivana in Alojz Črnigoj
J STUDENO, ++ Frančiška in Lovrenc Milavec, S46

22.
okt.

Četrtek
Janez Pavel II. papež

23.
okt.

Petek
Janez Kapistran,
duhovnik

24.
okt.

Sobota
Anton Marija Claret,
škof, red. ust.

19h
18h

B ++ Jožefa in Peter Vitežnik
P za zdravje
J BELSKO, + Franc Magajna, osmina, Bukovje 41

25.
okt.

30. NEDELJA
MED LETOM
žegnanjska nedelja

8h
10h
10h
18h

B
B
J
J

26.
okt.

Ponedeljek
Lucijan in Marcijan,
mučenca

18h

J + Joža Baraga
B ++ Frančiška in Alojz Žakelj
P po namenu

27.
okt.

Torek
Sabina Avilska,
mučenka

18h

J + Stanislav Ferjančič, 8. dan
B + Florijana Jurca, 30. dan
P ++ Ivanka in Stanko Kobal

Sreda

18h
18h

J + Jožef Hladnik, 30. dan
B STUDENO, za družino Jenček, Strmca 15

29.
okt.

Četrtek
Mihael Rua, duhovnik,
redovnik

18h
18h

B + Stanislav Zore
J STUDENO +++ Miklavčič, Magajna, Klemenc,
Studeno 93

30.
okt.

Petek
Marcel, mučenec

18h

J v zahvalo
B +++ Franc, Antonija in Ivan Simončič in Franc
Debevc

31.
okt.

Sobota
Volbenk, škof
Dan reformacije

28.
okt.

Simon in Juda Tadej,
apostola

18h
19h

VSI SVETI
Vigor, škof

+ Marija Zlatič
++ Herman in Sabina in +++ sorodniki
STUDENO, za žive in rajne obeh župnij
+++ Anton, Jožefa, Veronika in Jože Lenarčič

10h J MALI OTOK, za duše v vicah
11.30 J VELIKI OTOK, za duše v vicah
18h J POSTOJNA,++ Peter in Milka Simčič
10hj P BELSKO za duše v vicah
11.30 B PREDJAMA, za duše v vicah
8h

1.
nov.

J za zdravje in v zahvalo
B + Gregor Kalister, Juršče
P + Marija Turk

10h
10h
18h

J
P
J
B
B

+ Danilo Škovr
+ Lucijan in starši Berginc
za žive in rajne obeh župnij
STUDENO, za verne duše v vicah
+ Boro Matoš, obletna

Izdali: Župnija Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna; Župnija Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm: 041-379-468, http://zupnija-postojna.rkc.si/, zupnija.postojna@rkc.si

