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Bog ga je poslal
zaradi pričevanja
(Jn 1,6-8.19-28)

Bog je poslal
angela (Lk 1,26-38)

V začetku adventa nam je evangelist
Marko oznanil Jezusov klic »pazíte in
čujte«, pa tudi klic Janeza Krstnika in
preroka Izaija »pripravite Gospodovo
pot«. Sredi adventa nam zdaj evangelist
Janez v poročilu o Božjem učlovečenju
jasno izriše lik Janeza Krstnika: »Bil je
človek, ki ga je poslal Bog«. Ni se ponudil, sprejel je poslanstvo; ni vabil k sebi,
klical in usmerjal je k Njemu, ki prihaja: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel
prerok Izaíja.« Tudi danes sredi puščave vrednot toliki klicarji pričujejo. Tudi
nam kažejo pot, vabijo. A še več. Od krsta in birme smo tudi mi Božji možje in
Božje žene, poslani, da pričujemo svojim bližnjim doma in v družbi, z zgledom in besedo, s tolažbo in spodbudo.
Ne k sebi in ne zaradi svoje modrosti, h
Gospodu in na njegove poti. »Med vami
pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj.« In koliki ga ne prepoznajo in kolikokrat ga mi ne prepoznamo.
Delajmo na tem, da bi ga prepoznavali,
da bi zanj pričevali. Sprejmimo vabilo
apostola Pavla: »neprenehoma molite, v
vsem se zahvaljujte, vedno se veselite.«

V tednu pred božičem, v zadnjem tednu
adventa, pričakovanja in priprave, nam
spregovori evangelist Luka: »Tisti čas
je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z
možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.«
Kar je bilo napovedano v stari zavezi,
da bo prišel Odrešenik, to se začne uresničevati. Beseda »angel« pomeni »sel,
glasnik«, in »Gabriel« pomeni »Božja
moč«. Angel oznanja, da Bog v svoji
moči v neznatnem naselju Nazaret ob
sodelovanju dveh preprostih sodelavcev, služabnikov, uresničuje veličasten
načrt. In kakor Davidu, tudi nam pravi: »Bil sem s teboj, kjer koli si hodil«.
Če se torej čutim še tako neznatnega in
nemočnega, pa z Njim, ki mi daje moč,
tudi sam zmorem, kar je treba: »Zgôdi
se mi po tvoji besedi!«
PRIŽGIMO BLIŽINO,
je letošnje geslo poslanice ob Betlehemski lučki miru. Vsebina poslanice pa je:
»Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas
je le pokazal, kakšen je v resnici. Daleč
smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo
priti bližje.

Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki
nas drug drugemu približa. Ko namreč
v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več
strah, ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam
dati to Luč, želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar
ne pustite samega, poiščite način, da jim
pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva
in bo našla pot. Prižgimo luč. Obdržimo
bližino!«
Skavti in skavtinje bodo letos delili
plamen miru v Postojni pod stopnicami pri vhodu v župnišče v nedeljo, 20.
12., od 9. do 11.30 in od 16. do 19. ter
v ponedeljek, 21. 12., torek, 22. 12; in
sredo, 23. 12., od 18.30 do 19.30.
V Studenem bodo skavti delili plamen
v nedeljo, 20. 12., od 9. do 11..
Ljudi prosimo, naj po plamen pridejo
s svojimi svečami, ki si jih bodo sami
prižgali z betlehemskim plamenom.
Bližnjega stika med skavti in ostalimi
ne bo, verjamemo, da bo tudi vsak posameznik poskrbel za ohranjanje varnostne razdalje. Že v naprej se zahvaljujemo tudi za vaše darove. Več o Luči
miru iz Betlehema si lahko preberete na
https://lmb.skavt.net/
BOŽIČNO VOŠČILO 2020
Praznovanje božiča v tako izrednih
razmerah nas spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju in v naših praznovanjih bistveno in kaj manj pomembno. V božičnem praznovanju
doživljamo radost in srečo družinskega življenja in tudi bolečino vseh, ki
so v kakršni koli stiski, še zlasti bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal

in nas v Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja, da smo blizu drug drugemu, da
poglobimo vezi medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob
družinskih jaslicah lahko doživimo
Božjo ljubezen. Vse to nam je dosegljivo,
kljub temu da doživljamo ovire za božično bogoslužje in za širše osebne stike
z vsemi, ki so nam blizu. Kljub karanteni in nevarnostim za okužbe in celo za
življenje lahko poskrbimo, da se Jezus
lahko rodi v naši sredi, saj je obljubil,
da bo med nami, če bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi ljubezni.
V božičnem času bomo letos na poseben način povezani z Rimom, vso Cerkvijo in papežem Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo slovensko
božično drevo iz Kočevske, okrašeno s
slovenskimi, ročno izdelanimi okraski.
Naj nas to spomni, da smo vsi bratje in
sestre, božji otroci in da se je Jezus rodil
za vse ljudi vseh časov.
Vsem vam in vašim najbližjim želimo
iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično
praznovanje. Voščilo velja tudi vsem
vernikom drugih krščanskih skupnosti
in vsem ljudem dobre volje. Vaši škofje.
K voščilu slovenskih škofov dodajava iskreno voščilo tudi oba vaša duhovnika,
Jožef in Bogomir in vama želiva, veliko
zdravja, družinskega zadovoljstva in
razumevanja, notranjega miru, neomajnega upanja in zaupanja. Naj se v vsakem izmed vas pomnoži vera, upanje in
ljubezen in osebni odnos z Bogom.
Voščiva vam veliko blagoslova in zdravja, ter boljše čase v novem letu 2021!
JASLICE Tudi letos bodo jaslice v cerkvi
v Postojni. Postavila jih bosta oče in sin,
Jože in Bernard Bole iz Zaloga. Ogledate
si jih lahko vsak dan od božiča naprej, od
9. do 18. ure, ko je cerkev odprta.

VEROUK na daljavo imamo še do petka, 18. decembra. Četrti adventni teden izkoristimo za duhovno pripravo
na božič, za sveto spoved, za postavitev
jaslic doma in za praznovanje božiča v
družinskem krogu. Blagoslovimo svoj
dom na vse tri svete večere. Z veroukom
bomo znova začeli v tednu po novem
letu. Vse družine veroučencev vabimo,
da pošljete fotografijo vaših jaslic, s pripisom vašega priimka. Tako bomo v
foto galeriji na župnijski spletni strani
naredili razstavo. Fotografije jaslic lahko pošljete tudi vsi ostali.
PREDBOŽIČNA SPOVED. Čas za spoved v tretjem in četrtem adventnem tednu
je vsak dan med tednom od 9. do 12. in
15. do 17. Prosimo vas, da se predhodno
najavite po telefonu. Lahko pošljete tudi
sms. Pokličite duhovnika, pri katerem želite opraviti spoved. Župnik, GSM 041 379
468; vikar, GSM 041 509 240.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA V
sredo, 16. decembra začenjamo božično devetdnevnico. Vsak dan do srede,
23. decembra bomo skupaj prepevali in
molili kralja, ki prihaja. Vabljeni k spremljanju devetdnevnice na začetku svete
maše preko spleta.
ZAKONSKA SKUPINA bo imela spletno srečanje v četrtek, 17. 12., ob 21. uri.
MLADI bodo imeli spletno srečanje v
petek, 18. 12., ob 19.30.
OBISK BOLNIH IN OSTARELIH
PRED BOŽIČEM bo v petek, 18. 12.,
dopoldne. Kdor želi obisk in ga redno
za prve petke ne obiskujemo, naj pokliče župnika na GSM 041 379 468.
SVETI VEČER bo letos v četrtek, 24.
12. Preživeli ga bomo v krogu družin. V

danih razmerah se potrudimo, da bo res
sveti večer. Postavite jaslice, blagoslovite dom, zapojte božične pesmi. Obred
blagoslova bo objavljen na spletni strani. Spremljajte večerno sveto mašo na
spletu, ki bo ob 18. uri. Pri maši bodo
na daljavo sodelovale nekatere družine
s petjem in glasbo. Pol ure pred mašo
načrtujemo božičnico, upamo, da nam
bo uspelo. Polnočnico lahko spremljajte
na RTV SLO 1 iz Ljubljanske stolnice.
BOŽIČ - PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA bo v petek, 25. decembra. Spletni prenos župnijske svete maše
bo ob 10. Po maši možnost svetega obhajila v cerkvi, kakor ob nedeljah.
Praznik SVETEGA ŠTEFANA, župnijskega zavetnika, bomo praznovali v soboto, 26. 12. Spletni prenos svete maše
bo ob 10. Ob 9.30 bomo izpostavili Najsvetejše in zmolili litanije vseh svetnikov. Ker je 26. december tudi državni
praznik, dan samostojnosti in enotnosti, je prav, da se ta dan Bogu zahvalimo
tudi za našo domovino, za svobodo, mir
in blagostanje. Letos smo še posebej povabljeni, da prosimo Boga tudi za konec
epidemije in za prepotrebno zdravje. Ne
pozabimo izobesiti slovenske zastave.
ŽUPNIJSKO MAŠO lahko spremljate
po spletu, vsak delavnik, ob 18., ob nedeljah in praznikih ob 10..
Sveto obhajilo bomo delili ob nedeljah,
na božič in praznik sv. Štefana od 10.50
do 11.05 in od 17.30 do 17.45. Med tednom pa od 18.35 do 18.50. V Studenem
ob nedeljah, na božič in na praznik sv.
Štefana od 10.50 do 11.00.
NAŠA RAJNA: + Ema Vadnjal, Erazmova 22. Gospod, daj ji večni mir in pokoj.
Bog povrni tudi za dar za cerkev 190€.
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Lucija, devica in muč.

10h BJ v zahvalo
+ Stanislav Verbič

Ponedeljek
Janez od Križa, duhovnik in 18h BJ
cerkveni učitelj
Torek
Antonija, Krizina in druge drinske 18h BJ
mučenke
Sreda, (BD)
18h BJ
Adelajda, kraljica
Četrtek (BD)

za zdravje na duši in na telesu
+ Lucijan Berginc
++ Marija In Ivan Živic
+++ Mirko in Marija Antončič in Franica Žagar
++ Hinko in Antonija Mekinda
Studeno, za duše v vicah, Lohača 9

18h BJ v čast Mariji kraljici in v dober namen
v zahvalo za 80. let življenja

17.
dec.

Janez de Matha, red. ustan.

18.
dec.

Petek (BD)
Vunibald, opat

18h BJ za zdravje in mir
+ Olga Zafran

19.
dec.

Sobota (BD)
Urban V., papež

18h BJ + Nejc in +++ Bizjak
za žive in rajne

20.
dec.

BD = božična devetdnevnica

21.
dec.

Ponedeljek (BD)
Peter Kanizij, duh. in cerk. uč.

18h BJ +++ Jurca, Podboj in Negro
+ Frančiška Bajec, 30. dan

22.
dec.

Torek (BD)
Frančiška K. Cabrini, red. ust.

J
18h B + Roza Hmeljak, 30. dan
+++ Mihevc

23.
dec.

Sreda (BD)
Janez Kancij, duhovnik

24.
dec.

Četrtek (BD)
Adam in Eva
Sveti večer

18h BJ za žive in rajne obeh župnij
+ Frančiška Požar

25.
dec.

Petek
BOŽIČ
Damaz I., papež

10h BJ +++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič
+ Franc Smrekar

26.
dec.

Sobota
SVETI ŠTEFAN, dikon in muč.
Dan samostojnosti - d.p.

27.
dec.

Janez, apostol, evangelist
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Vincencij Romano, duhovnik

SVETA DRUŽINA

J za žive in rajne župljane
10h B ++ Marija in Franc in +++ Mulec
D ++ Ivana in Jožef Bizjak

18h BJ + Stanko Antončič
Studeno, + Milojka Mozetič, Studeno 62

J v zahvalo in čast sv. Štefanu
10h B ++ Franc Stegel in Milka Doles
D Gorenje, v zahvalo in čast sv. Štefanu
10h BJ za žive in rajne obeh župnij
+ Marko Čeh, 30. dan

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

