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SINODA
Od leta 2021 do leta 2023 bo potekala sinoda z naslovom: Za sinodalno
Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo. Tema sinode je sinodalnost
sama – torej način, kako v cerkvi živimo naše občestvo, kako smo pripravljeni poslušati, iskreno govoriti,
tudi o izzivih, kako poteka sodelovanje med laiki in duhovniki, kako so
v naša občestva vključeni obrobni,
kako čutimo soodgovornost.
Cilj sinode ni izdelati poročila, temveč sprožiti proces boljšega poslušanja in sodelovanja v naših občestvih.
V Rimu se je sinoda o sinodalnosti
začela že v nedeljo, 10. oktobra, s
sveto mašo, ki jo je ob 10. uri v prisotnosti vernikov v baziliki sv. Petra
daroval papež Frančišek. Vabimo k
branju papeževe pridige, ki je obja-
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Številka: 525
vljana na naši spletni strani.
Za našo škofijo pa bo odprtje sinode
v koprski stolnici v nedeljo, 17. oktobra, ob 17. uri, ko bomo srečanje
začeli z molitvijo večernic, nato pa
bo sledila predstavitev sinode. Odprtja sinode se bosta udeležila dekan in
prodekan ter dva predstavnika laikov.
Prav je, da odprtje sinode podpremo
z molitvijo.
MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo
zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi, bodi doma v naših
srcih; pokaži nam pot, po kateri naj
gremo, in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi
širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost
vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo
oddaljili od poti resnice in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov
veke. Amen.

MISIJONSKA NEDELJA, 24. oktobra na 30. nedeljo med letom obhajamo tudi misijonsko nedeljo. Letošnji nedelji je papež Frančišek izbral
geslo: »Ne moreva, da ne bi govorila,
kar sva videla in slišala« (Apd 4,20).
S temi besedami nas papež Frančišek želi spomniti, da smo vsi misijonarji. In da smo poklicani, da vero,
ki jo živimo v intimi srca z Bogom
oznanimo tudi s svojim življenjem in
delovanjem. Če že vsi ne moremo v
misijone na različne konce sveta, pa
lahko na misijonsko nedeljo podpremo delo naših misijonarjev tudi
s svojimi darovi. Zato bo nabirka pri
maši na misijonsko nedeljo namenjena prav njim. Bodimo radodarni
in Bog povrni vsem. Hvala tudi v
imenu naših misijonarjev in misijonark.
MAŠA IN BLAGOSLOV GROBOV
V MALEM OTOKU bo letos že v
soboto, 30. 10., ob 10. uri in v VELIKEM OTOKU v soboto, 30. 10.,
ob 11.30.
NA PRAZNIK VSEH SVETIH, v
ponedeljek, 1. 11., bodo svete maše
po nedeljskem urniku, in sicer ob 8.
uri, 10. uri in 18. uri.
OB 15. URI BO MOLITEV ZA
RAJNE V CERKVI SV. LAZARJA,
NATO PA BLAGOSLOV GROBOV
NA POKOPALIŠČU. Ob 17. uri bo
v župnijski cerkvi molitev rožnega
venca za naše rajne. Med molitvijo bo
tudi prilika za sveto spoved, da bomo
lahko delili našim rajnim odpustke.
Po večerni maši, ob 19. uri, vabimo
mlade in birmance k molitvi za rajne
na pokopališče v Postojni.
NA VERNIH DUŠ DAN BODO
MAŠE v Postojni ob 10. uri in 18. uri

v župnijski cerkvi in ob 16. uri v cerkvi
sv. Lazarja na pokopališču. V Predjami bo maša ob 16. uri, v Belskem ob
17. uri in v Studenem ob 18. uri.
DARUJMO ZA MAŠE ZA RAJNE
Posebno dragocena in priljubljena
oblika molitve za rajne so svete maše
za pokojne. Ob prazniku vseh svetih
in ob spominu vseh vernih rajnih,
ter v osmini praznikov, vas vabimo,
da darujete svoj dar za maše za verne duše v vicah v nabiralnik, ki je v
cerkvi pod korom, pri sv. Antonu in
v pokopališki cerkvi na vernih duš
dan. Darove lahko oddate tudi v
ovojnici ob pobiranju miloščine. Iz
prejetih darov bomo darovali ustrezno število maš za duše v vicah, ki
potrebujejo našo molitev in dar svete
maše. V lanskem letu smo v ta namen darovali več kot 50 svetih maš
med letom. Duše v vicah, zlasti tiste,
za katere nihče več ne moli so tega
zelo vesele. Hvala vsem, ki se na tak
način spomnite naših rajnih.
VEČERNE SVETE MAŠE bodo v
zimskem času med tednom in ob nedeljah ob 18. uri.
VEROUK bo od 18. 10. do 22. 10. za
vse razrede po urniku. Nato sledijo
veroučne počitnice do nedelje, 7. 11.
SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTNIJ bo v ponedeljek, 18. 10.,
ob 19.45.
SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
bo v sredo, 20. 10., ob 19.45.
SREČANJE ZAKONSKE SKUPINE bo v četrtek, 21. 10., ob 21. uri v
župnišču.
SREČANJE MLADIH bo v petek,
22. 10. ob 20. uri v Postojni.

SVETA KRSTA V nedeljo, 24. 10.,
bosta v župniji Studeno prejela sveti krst Hana Mohar, Gorenje 27a in
Aleks Kobal, Belsko 6b. Staršem in
novokrščencema iskreno čestitamo.
NAŠI RAJNI + Albina Dužnik, Globočnikova 24, in + Marija Antončič,
Erazmova 22. Naj jima Gospod podeli večni mir in pokoj in večna luč
naj jima sveti.
MIKLAVŽ išče sodelavce. Tako kot
v mnogih župnijah bi radi tudi v Postojni ustanovili odbor oz. skupino,
ki bi prevzela pripravo miklavževanja in daril v župniji Postojna. Kdor
želi sodelovati, naj to sporoči vikarju
Tilnu.
NAZAJ NA ZIMSKI ČAS V nedeljo,
31. 10., ob tretji uri, bomo premaknili uro iz poletnega na zimski čas in
sicer za eno uro nazaj.
DEKANIJSKEGA ROMANJA LETOS NA BREZJE ŠE NE BO, zaradi
epidemioloških razmer. Pred prazniki poskrbite za sveto spoved. Spovedujemo vsak večer pol ure pred sveto
mašo, od 18.30. Od četrtka, 28. 10.,
do sobote 30. 10., pa eno uro pred
mašo, od 18. ure dalje. Izkoristite
priložnost za pravočasno spoved.
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (DKPS)
Spoštovani! Živimo v času, ko se dvomi o vsem in ko se niti strokovnjakom
ne zaupa več. Družba se sprašuje, ali
duhovniki, zdravniki, učitelji ... sploh
še znajo opravljati svoje delo. Zdi se,
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Ignacij Antiohijski, škof, muč.
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kot da vsi vedo več kot strokovnjaki sami. Občutki ob tem niso dobri.
Postajamo žalostni in dvomimo vase.
Zato ob sebi potrebujemo ljudi, ki
razmišljajo podobno kot mi, stopiti
moramo skupaj, si pomagati ter vliti
zaupanje drug v drugega. Morda moramo postati tudi bolj dejavni. Verjamemo namreč, da nam bo Bog pomagal, če si bomo pomagali sami.
V svoje vrste vabimo vse, ki jim je
mlad človek v tem svetu pomemben.
Vabimo vse, ki se zavedajo pomena
katoliških vrednot, zgleda in slovenstva. Želimo si, da bi nas bilo tudi
številčno več, da bi bil naš glas jasen
in dovolj močan, da bi ga slišali v javnosti. Več informacij o mnogih dejavnostih DKPS je dostopnih na spletni strani www.dkps.si. Predsednica
DKPS OS Ljubljana, Helena Kregar
POMOČ ZAVODA ŽIVIM - NOSEČA, pomoč in podpora sta le klic
stran. Nisi sama 040 342 123, www.
zavod-zivim.si, Si želite odpuščanja,
ozdravljenja in miru po splavu? Nudimo zaupno okolje, strokovno in sočutno pomoč, spremljanje v procesu
okrevanja po splavu. Pokličite na 069
621 009.
SPOMINSKA MAŠA ZA OZDRAVLJENJE PO IZGUBI OTROKA
bo v Vipavskem Križu, v samostanski cerkvi, v soboto, 13. novembra, ob
17. uri. Spominska maša je posvečena vsem otrokom, ki so umrli pred
rojstvom ali kmalu po njem. K maši
so vabljeni starši, stari starši, bratje in
sestre umrlih otrok. Po maši bo možnost za sveto spoved.
+ Blaž Mrsić
++ Pepca in Matija Sajovic
Studeno + Franc Česnik, Belsko 6b
za žive in rajne obeh župnij
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za zdravje
+++ Matjaž, Jožica in Janko Furlan
+ Ana Penko
+ Tina Rebec
+ Viktor Sojer
Strmca +++ Širca
+ Albina Dužnik, osmina
++ Matija in Edi Škerjanc
+++ Baloš in Kukanja
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v zahvalo za 80 let življenja in za zdravo pamet
Strmca + Irena Rovšček
+ Milan Škerjanc
+ Marija Mikuletič in +++ Benčina
+ Peter Križman in +++ Vlah
+++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič
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Ponedeljek
Luka, evangelist
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Torek
Pavel od Križa, duhovnik
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Sreda
Rozalina, redovnica

19h
18h

21.
okt.

Četrtek
Uršula, devica in mučenka
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Petek
Janez Pavel II., papež
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Sobota
Janez Kapistran, duhovnik
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Anton Marija Claret, škof
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Ponedeljek
Krizant in Darija, mučenca
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Torek
Lucijan in Marcijan, mučenca
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J +++ starša in brat Tominc, Šmihel
T + Gabrijela Juriševič Sedej
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Sreda
Sabina Avilska, mučenka
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J + Franc Marinšek, 30. dan
T ++ stari starši Albreht in Jenček
B za zdravje
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Četrtek
Simon in Juda Tadej, apostola
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J +++ Alojz, Frančiška in Ivan Žakelj
T v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
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Mihael Rua, duh. in redovnik

Petek
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J + Franc Lešnjak ml.
T Studeno + Matija Simčič, Studeno 105
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Sobota
Marcel, mučenec
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Mali Otok za rajne duše
Veliki Otok za rajne duše
Belsko + Franc Magajna, obletna, Bukovje 41
Postojna + Marta Turk, 30. dan in Milan Turk
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za žive in rajne obeh župnij
++ Nejc in Vladimir Bizjak
Predjama za rajne duše
++ Frančiška in Viktor Gorjup
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Dan reformacije,
Volbenk, škof

Studeno +++ Križman in Magajna, Studeno 12
za žive in rajne obeh župnij

+++ Čigon in Brezic
+++ Komovec in Modrijan
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