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SPLOŠNI MOLITVENI NAMEN
ZA MESEC SEPTEMBER: Molímo
za pogum, da bi vse naše izbire vodile v preprost in okolju prijazen način
življenja in da bi se veselili mladih, ki
se tako odločno zavzemajo zanj.
V poslanici ob Svetovnem dnevu
molitve za skrb stvarstva je papež
Frančišek že 1. septembra 2019 zapisal: “Preveč oblastno se vedemo do
stvarstva. Odločimo se spremeniti,
prevzeti preprostejši in spoštljivejši
življenjski slog! Čas je, da zapustimo
odvisnosti od fosilnih goriv ter se hitro in odločno usmerimo v prehod k
oblikam čiste energije in trajnostne
krožne ekonomije. Sedaj je čas za preroška dejanja.” Mladi nas spominjajo,
da Zemlja ni dobrina za izrabljanje,
ampak dediščina za posredovanje; da
upanje v prihodnost ni neko lepo čustvo, ampak je naloga, ki danes zahteva konkretna dejanja. Njim dolgujemo resnične odgovore, ne praznih
besed; dejstva, ne iluzij. Molimo v ta
namen.
NOVI POGANI IN CERKEV Danes ni več, kakor je bilo nekdaj, Cerkev iz poganov, ki so postali kristjani, ampak je Cerkev poganov, ki se
še imenujejo kristjani, a so v resnici
postali pogani. Poganstvo tiči danes
v Cerkvi sami. Značilnost Cerkve
naših dni in tudi novega poganstva
je prav to, da gre za poganstvo v Cer-
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kvi. Danes celo po optimistični oceni
gotovo več kot polovica katoličanov
ne hodi več v cerkev. To še ne pomeni, da so vsi pogani, a dejstvo je, da
vsi ti ne sprejemajo več celotne vere
Cerkve, ampak si za svoj svetovni nazor zelo subjektivno izberejo nekaj iz
veroizpovedi Cerkve, kar jim paše.
Zato ni nobenega dvoma, da velikega dela teh ljudi ne smemo več imeti
za dejansko verujoče s krščanskega
stališča.
In kje je rešitev? V zavedanju, da mi
potrebujemo Boga in ne Bog nas. V
zavedanju, da nas Bog vse ljubi in da
je edini pravi odgovor na Božjo ljubezen naša ljubezen. In ljubezen vse
premore. (Iz misli Josepha Ratzingerja, Communio, 31. letnik (2021)
3, str. 222-225).
NEDELJA MLADIH Slovenska škofovska konferenca je na pobudo papeža Frančiška, ki je določil za svetovni dan mladih praznik Kristusa
Kralja, določila, da bo nedelja mladih v Sloveniji druga nedelja v septembru. Geslo prve nedelje mladih je:
»Jezus vas vabi in vi ste v srcu Cerkve«.
Mladi v župniji Postojna in Studeno ste povabljeni na prvo srečanje
mladih v župnišče v Postojni, ki bo
v petek, 11. 9., ob 20. uri.
Na srečanju boste spoznali vikarja
Tilna, predstavljena bo Stična mla-

dih, in kako se nanjo prijavite, skupaj bomo pripravili sodelovanje za
nedeljo mladih v Postojni in tudi na
Planinski gori. Računamo tudi nate,
zato pridi.
FARNI DAN bomo praznovali v
Postojni v nedeljo, 19. 9., pri glavni maši, ob 10 uri. V primeru lepega
vremena bo sledil program in skupno kosilo po sveti maši. Ta dan se
bomo zahvalili sodelavcem Karitas
in tudi članom ŽPS župnije Postojna,
ki svoj mandat zaključujejo. Predstavili pa se nam bodo tudi kandidati za
novi ŽPS za obdoblje 2021-2026. Izbor članov bomo imeli v soboto, 25.
9., pri večerni maši in v nedeljo, 26.
9. pri vseh mašah.
Na farnem dnevu bomo izvedli tudi
tekmovanje v najboljšem vicu, ki je
primeren za oznanila v cerkvi. Kdor
želi tekmovati naj to sporoči župniku. Možnost prijave do 19. 9., pred
nastopom. Zmagovalca čaka prisrčna nagrada.
Za farni dan se priporočamo tudi za
sladko slane dobrote in za pijačo. Vsi
lepo povabljeni.
IZBOR NOVIH ČLANOV ŽPS bo
v obeh župnijah potekal v nedeljo,
26. 9.. Kandidati se nam bodo prestavili v obeh župnijah v nedeljo, 19.
9. pri deseti maši v Studenem in v
Postojni po maši.
V času do izbora novih članov ŽPS
smo povabljeni, da molimo naslednjo molitev:

bomo v svojih bratih in sestrah po
navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji
opravljali najbolje in jo bodo sprejeli
z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi
ostali župljani pri tem odgovornem
delu, vsak po svojih močeh, pomagali
s svojimi darovi, in bomo tako skupaj
skrbeli za bogato življenje naše župnije.
VEROUK se bo začel za vse razrede
od 6. 9. dalje po urniku. K prvi uri
verouka prinesejo veroučenci podpisana spričevala in dar za veroučno leto in nakup veroučnih knjig.

PREDLAGAN URNIK VEROUKA
V POSTOJNI:
Predšolski, torek, 17.15 – 18.00, (Mojca
Gregorc). Verouk bo, če bo vsaj 7. prijavljenih.
Prvi razred, torek, 17.00-17.45, (Sonja
Fajdiga).
Drugi razred, ponedeljek, 16.00-16.50,
(Helena Habič).
Tretji razred, torek, 15.00-15.50, (župnik).
Četrti razred, četrtek, 14.45-15.35, (Marjana Bizjak).
Peti razred, ponedeljek, 14.45-15.35,
(Vladimir Fajdiga).
Šesti razred, ponedeljek, 14.00-14.50 (vikar) in torek, 7.10-8.00, (Ana Glavač)
Sedmi razred, ponedeljek, 15.00-15.50
(vikar) in sreda, 7.10-8.00, (Ana Glavač).
Dobri Bog, pred nami je za našo žu- Osmi razred, ponedeljek, 16.00-16.50
pnijo pomemben dogodek, dan, ko (vikar) in četrtek, 7.10-8.00, (Ana Glavač).
bomo izbirali člane župnijskega pa- Deveti razred – birmanci, torek,14.00-14.50,
storalnega sveta. Pomagaj nam, da (župnik) četrtek, 7.10-8.00 (župnik).

URNIK VEROUKA V STUDENEM:
Prvi razred (učenci 1. in 2. razreda OŠ,
kat. Mateja Magajna), ob 16.40-17.30,
Tretji razred, četrtek, 16.40-17.30 (župnik),
Peti razred, (4. in 5. OŠ, župnik) v
četrtek, 15.40-16.30,
Sedmi razred (6. OŠ, vikar), sreda,
15.40-16.30,
Osmi razred (7. in 8. OŠ, vikar), sreda, 16.40-17.30.
Blagoslov veroučencev in šolskih
torb bo v Studenem v nedeljo, 19. 9.,
ob 10. uri.
DAR/PRISPEVEK ZA VEROUČNE KNJIGE 2021/2022:
1. razred 10 € – DZ Božji otrok sem.
2. razred 10 € - DZ Jezus je moj prijatelj.
3. razred 10 € - DZ Kristjani praznujemo.
4. razred10 € – DZ in 5€ KNJIGA
Pot v srečno življenje.
5. razred 10 € - DZ Znamenja na
poti k Bogu in 5 € - knjiga.
6. razred 10 € - DZ Skupaj v novi
svet. 5 € - knjiga.
(Knjigo za 4. kot 5. in 6. razred si lahko
izposodite od lanskih veroučencev).
7. razred 20 € - DZ Radi živimo za 7.
in 8. razred.
8. razred - DZ od lani.
9. razred 20 € - knjiga Izbrani (kavcija) (Ob koncu leta lahko birmanci
knjigo, ki je nepoškodovana vrnejo
in dobijo nazaj 15€).
Poleg prispevka za veroučne knjige
poravna družina tudi dar za stroške
8h T
10h
T
23. NEDELJA MED LETOM
5.
10h
J
sep.
Mati Terezija, redovnica
12h T
19h J

katehetske dejavnosti. Dar za enega
veroučenca je 20 €, če pa obiskuje
verouk več otrok iz iste družine je
dar družine 30€.
Letos veroučenci nimajo liturgičnih
zvezkov in sličic.
Možnost nabave veroučnih knjig je
do konca septembra.
Hvaležni bomo, če lahko poravnate
svoj dar na začetku leta. Če kdo ne
zmore, naj to sporoči župniku ali katehetu, da se dogovorimo za ustrezno obliko pomoči.
SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
v Postojni v sredo, 8. 9., po sveti
maši, ob 19.45.
VEČERNE SVETE MAŠE V ŽUPNIJI STUDENO OD SEPTEMBRA NAPREJ OB 18. URI.
SREČANJE ŽPS STUDENO v četrtek, 9. 9. po sveti maši, ob 18.45.
PRIHODNJO NEDELJO, 12. 9.,
SVETA MAŠA OB 11.30 NA PLANINSKI GORI. Ker je to nedelja
mladih sodelujejo pri maši mladi.
BLAGOSLOV OBNOVLJENE KAPELICE SV. ANTONA v Strmci v
nedeljo, 12. 9., ob 13.00. Po blagoslovu skupno druženje ob dobrotah
domačinov.
ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA
DUHOVNE POLICE bo na Sveti
gori v soboto, 11. 9. Ob 8. uri križev
pot s Prevala, ob 10.30 sveta maša, ob
13. uri koncert in ob 13.30 litanije.
v čast in zahvalo sv. Jožefu
++ Ludvik in Marija Vadnov
Gorenje + Karlo in ++ starši Prelaz in Klemenc
Nanos ++Jelka, Frančiška in Lovrenc Vadnjal
+ Rudolf Bandel

+++ Štok
+ Leon Brezic
+ Marija Slejko
+ Martina Koman
+++ Kovačič
+ Pavla Biščak
+ Andrej Čuk
Gorenje +++ Franc, Franci, Mira Sever, Gorenje 2b
+ Mitja Tiselj, 30. dan
+ Angela Lenassi, 8. dan
+ Marija Rebula in + Urška Krek

6.
sep.

Ponedeljek
Zaharija, prerok

19h

J
T

7.
sep.

Torek
Marko Križevčan, mučenec

19h

J
T

8.
sep.

Sreda
Marijino rojstvo - mali šmaren

19h

J
T

9.
sep.

Četrtek
Peter Klaver, jezuit

19h
18h

T
J

10.
sep.

Petek
Nikolaj Tolentinski, spokornik

19h

J
T
D

11.
sep.

Sobota
Prot in Hijacint, mučenca

18h
19h

J Zalog v zahvalo za vse žive in +++ dobrotnike
T + Zora Geržina

12.
sep.

24. NEDELJA MED LETOM
Marijino ime

8h
10h
11.30
16h
16h
19h

D
D
J
T
J
T

v zahvalo in čast Materi Božji
+ Milka Doles
Planinska gora ++ Frančiška in Lovro Milavec
Zalog za žive in rajne
Zagon + Viktor Brizjak
+ Frančiška in +++ Černjač

13.
sep.

Ponedeljek
Janez Zlatousti, škof in c. učit.

19h

J
T

14.
sep.

Torek
Povišanje sv. Križa

18h
19h

J
T

15.
sep.

Sreda
Žalostna Mati Božja

19h
18h

J
T

16.
sep.

Četrtek
Marjeta, devica, mučenka

19h

T
J

+ Alojz Černač
+ Stanko Žigon ob 100 rojstva
Zalog + Katarina Ipavec
+++ iz družine Lunder iz Šapjan
+ Marija Blažič, 30. dan
Studeno + Jože Debevec, 30. dan
+ Zoro Geržina
+++ Kranjc

17.
sep.

Petek
Robert Bellarmino, škof

19h
18h

T
J

+ Branko Jenček
Belsko + David Požar, Belsko 28a

18.
sep.

Sobota
Jožef Kupertinski, duhovnik

19h

J
T

+ Terezija Širca
+++ Vilhar, Veliki Otok 30

25. NEDELJA MED LETOM

8h
10h
10h

J v zahvalo
J FARNI DAN za žive in rajne obeh župnij
T Studeno +++ Klemen in Ostanek in za vse
sorodnike, Gorenje 20
T + Jože in Anica Rebec

19.
sep.

Januarij, škof in mučenec

19h

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

