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dar učiteljstva Cerkve in se odločimo, komu bomo služili. Prosimo
skupaj z izraelskim ljudstvom: »Bog
ne daj, da bi zapustili Gospoda in
služili drugim bogovom.« Pa tudi s
svetim Petrom recimo: »Gospod h
komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in
vemo, da si ti Sveti od Boga.« (Jn 6,
68-69).
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»Če vam ni všeč, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti: ali bogovom, katerim
so služili vaši očetje ónstran reke,
ali bogovom Amoréjcev, v katerih
deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa
bomo služili Gospodu.« Ljudstvo je
tedaj odgovorilo in reklo: »Bog ne
daj, da bi zapustili Gospoda in služili drugim bogovom« (Joz, 24,15-16).
Prav te besede Svetega pisma me vedno nagovarjajo, ko občudujem vero
izraelskega voditelja Jozueta. To je
vero moža, ki ve, komu veruje in ve,
kaj glede vere hoče in se tega ne boji
izpovedati javno, pred svojimi otroci,
pred žlahto in vsem narodom. Jaz in
moja hiša bomo služili Gospodu. Pri
nas bo tako. Gre za temeljno življenjsko odločitev. Gre za da krstu, da Bogu,
da veri, da Cerkvi, da župniji, da krščanskemu življenju, gre za da družini.
Gre tudi za odgovor na Jezusovo
vprašanje v evangeliju: »Ali hočete
tudi vi oditi?« (Jn 6,67).
Tudi mi bratje in sestre, možje in
žene, starši in stari starši, mladi in
otroci se moramo odločiti, kajti vera
se začne, ko z osebno odločitvijo
sprejmemo dar razodete Božje besede, dar zapovedi, dar zakramentov,

Bolj kot roke, naj bo čisto srce
Današnjo dobo zaznamujeta higiena
in čistoča. Če že prej nismo bili toliko
pozorni, pa smo še toliko bolj sedaj,
odkar razsaja epidemija, da si redno
razkužujemo in umivamo roke. Če
tega vestno ne upoštevamo, smo lahko deležni kritik in grdih pogledov. S
strani farizejev in pismoukov so bili
tega deležni tudi Jezusovi učenci, češ
da si pred jedjo ne umivajo rok. Sami
so se strogo držali Mojzesove postave in si skrbno umivali roke, pa tudi
ostalo kuhinjsko opremo. Bolj so jim
bile pomembne čiste roke in urejena zunanjost, kakor notranja lepota
in čisto srce. Zato jim Jezus odvrne:
»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka« (Mr 7,15). S tem Jezus opozori

na sebičnost, ki se skriva v zapiranju
vase in uveljavljanju sebe nad drugimi. Sebičnost je gravitacijska sila, ki
človeka tlači k tlom. Povabljeni smo,
da se osvobodimo sebičnih vzgibov.
Zmogli bomo, če le zapustimo slepilo samozadostnosti, če izstopimo iz
omejenega prepričanja v svoj prav, če
gremo onkraj meja svojih egoističnih
želja. Tedaj bomo začutili potrebo po
drugih, po Bogu, po njegovem odpuščanju in prijateljstvu. Božje odpuščanje in prijateljstvo pa sta najboljši »dezinfekcijski sredstvi«, ki pred
virusi in umazanijo greha varujeta
našo notranjost.
SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTINJ bo v četrtek, 26. 8., ob 20. uri.
NOVO VEROUČNO LETO 2021/22
Počitnice se iztekajo, približuje se
novo šolsko in veroučno leto. Z veroukom bomo začeli s ponedeljkom,
6. 9. 2021. Ker v Postojni ni več katoliške knjigarne bodo veroučenci
veroučne knjige in zvezke tudi letos
kupili v župniji. Prejeli jih bodo pri
prvi uri verouka. Vpis otrok v 1. razred verouka bo v Postojni v torek,
7. 9., ob 17. uri. Prispevek staršev za
kritje stroškov veroučnega leta je za
enega veroučenca 20€, za več veroučencev iz iste družine pa skupaj 30€.

9., ob 18. uri. Družine z več otroki
izberite za vse otroke skupaj najprimernejši termin. Potrudimo se za
dobro sveto spoved pred začetkom
veroučnega leta. V pripravi na prejem zakramenta svete spovedi uporabite tudi pripravljeno zgibanko,
ki je objavljena na spletni strani župnije Postojna. Glej zavihek verouk/
izpraševanje vesti/ http://zupnijapostojna.rkc.si/index.php/content/
display/253/20/20
OPASILO V BELSKEM IN V ZAGONU V ČAST SV. JERNEJU. V
nedeljo, 29. 8., ob 10. uri bo sveta
maša v Belskem v čast sv. Jerneju. K
opasilu v Belskem ste vsi lepo povabljeni. V primeru lepega vremena bi bilo
dobro, če imamo mašo na prostem.
V nedeljo, 29. 8., ob 16. uri bo maša
tudi v Zagonu, na ruševinah starodavne cerkvice sv. Jerneja. V primeru slabega vremena in dežja pa bo
maša v cerkvici v Zagonu.
BLAGOSLOV VEROUČENCEV
IN ŠOLSKIH TORB bo v župniji
Postojna v nedeljo, 29. avgusta, in
tudi 5. septembra pri vseh treh mašah. V župniji Studeno pa v nedeljo,
19. septembra. Šolske torbe za blagoslov postavijo veroučenci pred oltar.

MAŠA PRI SV. HIERONIMU NA
SVETA SPOVED ZA VEROUČEN- NANOSU bo za župnijo Postojna v
CE pred začetkom veroučnega leta nedeljo, 5. 9., ob 12. uri. Lepo vabljeni.
bo v Postojni ob 17. uri v četrtek, 2. »UTRDI MOJE KORAKE« je geslo
9., za 4.-5. r., v petek, 3. 9., za 6.-7. r. letošnje Stične mladih, ki bo potein v soboto, 4. 9., za 8. in 9. r.
kala v soboto, 18. 9. v Stični. Več inV Studenem pa bo spoved za vero- formacij v prihodnji številki oznanila
učence v sredo, 1. 9., in v četrtek, 2. Med nami. Da pa boš imel top kon-

dicijo za Stično ti predlagam ŠTIRIDESETDNEVNI IZZIV STIČNA, ki ga je pripravila ekipa Stična.
Letošnje leto je v celoti v znamenju
števila 40. Stična mladih praznuje 40.
rojstni dan, geslo – Utrdi moje korake – izhaja iz Psalma 40, povabljeni
si, da se udeležiš 40-dnevnih Stična
izzivo #utrdimokorake. Izzive lahko
najdeš na strani http://sticna.net/
sticna-izziv/. Prav tako pa te vabimo, da pokukaš tudi na spletno stran
https://sticna.net/ Za Stično se prijavi
na spletnem obrazcu. https://forms.
gle/abHx1JyJ5ixnsqDf6
Zadnji rok za prijavo je nedelja, 12.
9. Program bo potekal od 10.30 do
21.30. Odhod avtobusa iz Postojne
bo ob 9. uri. Cena avtobusa je 10€,
cena vstopnice za Stično je 10€, skupaj torej 20€. Začni šparat.
SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA ŽUPNIJE
POSTOJNA bo v sredo, 1. 9., ob 20.
uri. Tema srečanja bo priprava programa in praznovanja farnega dne in priprava in potek izbora novih članov ŽPS.
IZBOR NOVIH ČLANOV ŽPS Po
navodilih slovenskih škofov naj bi izpeljali volitve v nedeljo, 26. 9. Pisno
privolitev kandidatov smo pridobili
že lansko leto. V koliko kdo od kandidatov ne želi sodelovati na izbirni
listini, naj pri župniku kandidaturo
preklice, sicer velja, da soglaša s kan-
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Devica Marija Kraljica

8h
10h
10h
19h

didaturo na kandidatni listi.
PAPEŽ FRANČIŠEK SPODBUJA
CEPLJENJE PROTI COVID-19
Zahvaljujoč Bogu in po zaslugi dela
mnogih ljudi imamo danes cepiva,
da se zaščitimo pred covid-19. Dajejo nam upanje, da se bo pandemija končala, vendar le če bodo na voljo za vse in
če bomo sodelovali drug z drugim.
Cepljenje s cepivi, ki so jih odobrile pristojne ustanove, je dejanje ljubezni. Tudi prispevati k temu, da
bi se večina ljudi cepila, je dejanje
ljubezni. Ljubezen do samega sebe,
ljubezen do domačih in prijateljev,
ljubezen do vseh ljudstev. Ljubezen
je tudi družbena in politična, obstaja družbena in politična ljubezen, je
univerzalna, prekipeva od majhnih
dejanj osebne ljubezni, ki so sposobna spremeniti in izboljšati družbo
(prim. Laudato si', 231, prim. Fratelli
tutti, 184).
Cepljenje je preprost toda globok
način spodbujanja skupnega dobrega in skrbi drug za drugega, zlasti
za najbolj ranljive. Boga prosim, da
bi lahko vsak prispeval svoje zrnce
peska, svoje majhno dejanje ljubezni.
Ne glede na to, kako majhna je, je
ljubezen vedno velika. Prispevajmo s
temi majhnimi dejanji za boljšo prihodnost. Naj vas Bog blagoslovi in
hvala! 		
papež Frančišek

T ++ Stanislava in Anton Zorman
T +++ Ivanka, Stanko, Bogdan in Majda Debevc
in ++ Marija in Slavko Gorenšek
J Studeno za žive in rajne obeh župnij
J ++ Franc in Frančiška Kobal
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Ponedeljek
Roza iz Lima, dev. in red.

19h

J
T

24.
avg.

Torek
Natanael (Jernej), apostol

19h

J
T
D

25.
avg.

Sreda
Ludvik IX. Francoski kralj

19h

J
T

26.
avg.

Četrtek
Ivana Bichier, red. ustanov.

19h

J
T

27.
avg.

Petek
Monika, mati sv. Avguština

19h

J
T

28.
avg.

Sobota
Avguštin, škof in cerk. učit.

19h

T
J

+ Aleksander in starši Sever in Kirn
++ Bernard in Anton Kavčič
+ Alojz Črnigoj
+++ Marija, Martin in Franc Bole
+ Alojz Bajec, osmina
+ Stanislav Bajc
+ Robi Bajec
+++ Brezic
Strmca ++ starši Renčelj in ++ starši Žele
+++ Andrej, Marija in Elizabeta Mejak
Gorenje + Kristjan Sever, Gorenje 2b
+ mami Eva Vadnjal
+ Ana Kovačič

29.
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Mučeništvo Janeza Krstnika

8h
10h
10h
16h
19h

J
J
T
J
T

za žive in rajne obeh župnij
+ Martina Koman
Belsko + Anton Požar, Gorenje 11
Zagon - pri Jerneju po namenu
+ Ivanka Brezic

30.
avg.

Ponedeljek
Feliks (Srečko), mučenec

19h

T + Ida Modrijan
D + Riharda Širca
J Studeno + Jože Debevc, S70, pogrebna

31.
avg.

Rajmund Nonat, redovnik, kardinal

Torek

19h

J
T

1.
sep.

Egidij (Tilen), opat

Sreda

19h

J
T

2.
sep.

Četrtek
Marjeta, devica, mučenka

19h

T
J

3.
sep.

Petek
Gregor Veliki, papež, cerk. učit.

19h

T
J

+ Ivan Vlah in +++ Križman

4.
sep.

Sobota
Rozalija Sicilska, devica

19h

J
T

+ Dušan Nardin in ++ Angela in Ivan Tomažič
++ Franc in Marija Novak
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8h
10h
10h

T v čast in zahvalo sv. Jožefu
T ++ Ludvik in Marija Vadnov
J Gorenje + Karlo in ++ starši Prelaz in
Klemenc
T Nanos ++Jelka, Frančiška in Lovrenc Vadnjal
J + Rudolf Bandel

5.
sep.

Mati Terezija, redovnica

12h
19h

+ Darja Ušeničnik
+ Stanko Vilhar
+ Martina Koman
Gorenje + Peter Magajna in +++ Magajna
+ Igor Mezgec
Belsko ++ Marija in Rajko Simčič, Belsko 9b
Predjama ++ Kristina in Jakob Furlan, Predjama 40

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

