Datum: 1. novembra 2020
VSI SVETI
1. berilo: Raz, 7,2-4; 9-14
Psalm: Ps 24
2. berilo: 1 Jn 3,1-3
Evangelij: Mt 5,1-12a
32. NEDELJA MED LETOM
1. berilo: Mdr 6,12-16
Psalm: 63
2. berilo: 1 Tes 4,13-18
Evangelij: Mt 25,1-13
VSI SVETI IN VERNIH DUŠ DAN
– BESEDA NAŠIH ŠKOFOV
Vstopili smo v mesec november, ki
je posvečen našim rajnim. Misel na
rajne, s tem pa tudi na cilj in smisel
našega življenja in na našo večnost,
v nas budi praznik vseh svetih, ki je
vabilo na pot svetosti, a se že popoldne, zlasti pa 2. novembra, prelije v
hvaležen spomin vseh vernih rajnih.
Letos misel na eshatološke razsežnosti našega življenja na svoj način kroji in oblikuje pandemija covida-19
in vse, kar je z njo povezanega. Bolj
kot kdaj koli nam postaja jasno, da
nismo gospodarji položaja, ampak le
ubogi in nebogljeni oskrbniki svojega življenja in vsega, kar nas obdaja
na poti življenja. Naj Božji Duh razsvetljuje voditelje naroda in krajevnih Cerkva, da bodo modro vodili

Številka: 500
zaupano jim ljudstvo v teh težkih časih.
Zaradi omejitve gibanja na domačo
občino številni ne boste mogli obiskati grobov svojih pokojnih staršev,
sorodnikov in prijateljev. To je preizkušnja in žrtev, ki jo bo vsak naredil
za to, da se omeji epidemija, prepreči
prenapolnjenost bolnic ter rešijo človeška življenja. Tudi sam bom letos
prestavil obisk grobov svojih sorodnikov, na čas, ko bo to mogoče in
varno, se jih bom pa spominjal v svojih molitvah. Zato vas lepo vabim in
prosim, da letos naredite to osebno
žrtev ter se držite ukrepov vlade in
strokovnjakov. To je naša naloga in
dolžnost ter najboljši način, da omejimo epidemijo.
Za letošnje leto je apostolska penitenciarija po posebnem pooblastilu papeža Frančiška izdala
naslednja POSEBNA NAVODILA
GLEDE PREJEMA POPOLNEGA
ODPUSTKA V PRIHAJAJOČIH
PRAZNIKIH.
Popolni odpustek lahko prejmete
sami ali pa ga naklonite rajni osebi:
a) če obiščete pokopališče in molite
za pokojne v mesecu novembru. (veroizpoved, očenaš in eno desetko rožnega venca za duše v vicah).
b) če 2. novembra, na dan spomina
vseh vernih rajnih, pobožno obiščete cerkev ali kapelo in tam zmolite
očenaš in veroizpoved, ali pa če to

storite kateri koli dan v mesecu novembru po svobodni izbiri.
c) Ostareli, bolni in vsi tisti, ki iz
resnih razlogov ne morete oditi od
doma, lahko prejmete popolni odpustek, če pred podobo Jezusa ali blažene Device Marije zmolite pobožne
molitve za pokojne, na primer rožni
venec ali rožni venec Božjega usmiljenja. Prav tako morate imeti namen, takoj ko bo mogoče, izpolniti
tri običajne pogoje, ki so zakramentalna spoved, evharistično obhajilo
in molitev po namenu svetega očeta.
ŠKOFOVA ZAHVALA NA
ZAHVALNO NEDELJO
Letošnja zahvalna nedelja nam kliče
v spomin tudi besede preroka Izaija,
ki pravi: »Ne boj se, Jakob, ne boj se,
Izrael! Ne boj se, saj te odkupim, saj
te kličem po imenu: Moj si! Če pojdeš čez vodo, bom s teboj, če greš čez
reke, te ne poplavijo, če pojdeš skozi
ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo
ožgal!« (Iz 43,1-2).
Izkušnja korone nam daje priložnost
in nas obvezuje, da se Gospodu zahvalimo za zdravilna opozorila in
navdihe, ki nam jih po koroni nalaga in pošilja. Kakšna škoda, da kot
družba v celoti takšna opozorila in
navdihe premalo sprejemamo in
premalo upoštevamo. Spomnimo se
na Joba, ki je rekel: »Dobro smo prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne
sprejeli?« (Job 2,10).
Zahvaljujemo se vsem našim vernikom, ki z velikim razumevanjem in
dobrohotnostjo sprejemajo priporočila in navodila in se jih držijo ter
potrpežljivo prenašajo pogovore in
dogovore, usklajevanja in premike
za podeljevanje in prejemanje za-

kramentov. »Serva ordinem et ordo
te servabit!« Ohranjaj red in red te bo
ohranil! In naj od Gospoda kmalu
pridejo tudi časi olajšanja! (Apd 3,20).
Nabirka letošnje zahvalne nedelje
bo za vzdrževanje duhovnikov v Petrovem domu. Čeprav duhovniški
dom ni bil predviden niti opremljen
za posebno nego, želimo tudi zaradi
sedanje korone vsakega duhovnika
čim dlje obdržati v lastni oskrbi in
negi. S tem namenom zelo priporočam tudi nabirko zahvalne nedelje.
»Moj Bog pa vas bo z vsem, česar
vi potrebujete, napolnil po svojem
bogastvu v slavi, v Kristusu Jezusu«
(Flp 4,19). Msgr. dr. Jurij Bizjak, škof
ZAHVALA ŽUPNIKA IN VIKARJA
Na zahvalno nedeljo se zahvaljujeva
tudi oba vaša duhovnika. Najina zahvala gre vsem, ki na različne načine
skrbite za naši župniji in za oba duhovnika, tako z molitvijo, kot dobrimi deli in finančnimi darovi. Zahvala
vsem pastoralnim sodelavcem. Letos
posebna zahvala tudi vsem staršem,
ki pomagate katehetom pri verouku na domu. Prav tako zahvala tudi
vsem, ki priskočite na pomoč, ko je
potrebno. Posebno se zahvaljujeva
vsem družinam, ki ste se naju letos
že ali še boste spomnili s svojim letnim darom, »biro«. Prav vaš dar je
poleg mašnih darov edini duhovnikov osebni dohodek iz katerega živi,
plačuje stroške hrane, avtomobila,
obleke, socialnega in zdravstvenega
zavarovanja. Naj Bog obilno povrne
vsak vaš dar. Župnik in vikar.
MAŠE duhovnika darujeta brez
navzočnosti vernikov. Mašo lahko
vsak dan spremljate v živo po internetu ob 18. uri, ob nedeljah ob 10. uri.

SVETO OBHAJILA zunaj maše
lahko prejmete vsak dan ob 18.45 v
župnijski kapeli. Ob nedeljah v Postojni ob 11. uri in ob 17.30 v cerkvi
in ob 10.50 v cerkvi v Studenem.

ŽUPNIJA STUDENO, Studeno 70,
6230 Postojna, TRR SI56 6100 0001
2718 502
- dar za obnovo župnijske fasade:
namen nakazila: obnova fasade,
sklic: 00 2020.
VEROUK: Tudi ta teden so za vero- - dar za zahvalno nedeljo
učence počitnice. Vsekakor obiščite namen nakazila: zahvalna nedelja
grobove svojih rajnih in zanje molite. sklic: 00 08112020
Potrudite se in izpolnite navodila katehetov glede verouka na daljavo.
DAR ZA SVETE MAŠE IN ZA
BIRO sprejemamo v župnijski pisarZOOM SREČANJE katehetov in ni, prav tako pa lahko darujete svoj
katehistinj v sredo, 4. 11., ob 19.30. dar tudi na župnikov osebni TRR in
Povezavo pošlje župnik.
ne na župnijski TRR, saj darove prejPRVI PETEK, obisk bolnikov in me duhovnik osebno in ne župnija.
ostarelih na domu, tako kot do sedaj. Potrebni podatki za nakazilo so:
Če kdo ne želi obiska zaradi karantene naj to sporoči župniku.
JOŽEF KOREN, Trg Brolo 11, 6000
Koper, TRR: SI56 0434 9026 3207 278
ZOOM SREČANJE MLADI, v petek, ob 19.30. Tema: Kako lahko ve- namen: (napišite za koga naj mašo
darujemo)
rujem? (program Alfa).
sklic: (datum maše) 00 20201021
MOŽNOST DAROVANJA ZA - Moj dar duhovniku za biro
POTREBE ŽUPNIJE IN ZA DRU- namen: bira
GE NAMENE.
sklic za biro: 00 202021
Svoj dar lahko darujete na župnij- namen: dar za maše za rajne
sklic: 00 02112020
ski transakcijski račun.
NAŠA RAJNA: K Gospodu je po
Potrebni podatki so:
zaslužen počitek odšla: + Frančiška
ŽUPNIJA POSTOJNA, Vilharjeva Požar, Veliki Otok 42a. Naj počiva
ulica 2, 6230 Postojna, TRR SI56 v miru.
6100 0001 2717 435.

MAŠNI NAMENI
1.
nov.
2.
nov.

VSI SVETI
Vigor, škof

Ponedeljek
Spomin vseh vernih
rajnih

10h

J + Danilo Škvor
P + Lucijan in starši Berginc
B STUDENO, za verne duše v vicah

18h

J verne duše v vicah
B ++ Jožefa in Silvester Rebec

Torek

18h

J +++ Marjan, Janko in Franc Bizjak
B GORENJE, + Karlo Prelaz in +++ Prelaz

18h

J + Dragica Kolenc
B PREDJAMA, Anton in Ivanka Premrl za 66 let poroke

18h

J za duhovne poklice (molitvena skupina)
B STUDENO, +++ Renčelj in Žele

Petek
Lenart, opat

18h

J + Frančiška Požar, 8. dan
D + Alojz Milavec
B + Boro Matoš, obletna

7.
nov.

Sobota
Obletnica posvetitve
koprske stolnice

18h

J + Jan Turk
D v zahvalo Materi Božji
B BELSKO + Franc Magajna, 30. dan, Bukovje 41

8.
nov.

32. NEDELJA
MED LETOM
zahvalna nedelja

9.
nov.
10.
nov.

3.
nov.

Viktorin Ptujski, škof in Just, muč
(zavetnik cerkve v Belskem)

4.
nov.

Sreda
Karel Boromejski, škof

5.
nov.

Zaharija in Elizabeta,
starša Janeza Krstnika

6.
nov.

Četrtek

(zavetnik cerkve v Gorenje)

18h

D v zahvalo
J +++ Marija, Franc, Elo, Drago Fajdiga
B ++ Frančiška in Viktor Gorup

Ponedeljek
Posvetitev lateranske
bazilike

18h

J + Marija Mija Stegel
B + g. Mežnar

Torek
Leon Veliki, papež,
cerkveni učitelj

18h

J + Ivan Čeč
B + Alojz Smerdu

Sreda

18h

J +++ Ivan Pšenica, starši in brata
B BELSKO, + Franc Magajna, Studeno 41

12.
nov.

Četrtek
Jozafat Kunčevič, škof
in mučenec

18h

Serafini
B +++
STUDENO,
J Strmca 1 + Miha in ++ Benčan in Žitko,

13.
nov.

Petek
Stanislav Kostka,
redovnik

18h

J za žive in rajne obeh župnij
B v zahvalo

14.
nov.

Sobota
Lovrenc Irski, škof

18h

J +++ Milan, Jože in Frančiška Turk
D +++ Fajdiga in Bajc
B PREDJAMA, ++ Jan in Rajko Turk, Predjama 42

33. NEDELJA
MED LETOM

10h

11.
nov.

15.
nov.

Martin, škof

Albert Veliki, škof in
cerkveni učitelj

10h

18h

D + Stano Dolenc
J STUDENO, ++ starši in +++ Širca, Studeno 53
B +++ Leskovec

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

