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RAJNI ŽIVIJO V NAŠEM IN
VEČNEM SPOMINU
Jesensko obarvana narava okoli nas
se v novembru pripravlja k počitku in
nam za slovo poklanja svoje darove.
Spominja nas, da je tudi naša človeška
usoda romanje od pomladi do jeseni
življenja, ko je treba pobirati pridelek in sadove. Zato je Cerkev v ta čas
pozne jeseni uvrstila dva pomembna
praznika, ki nas odpirata za novo razsežnost bivanja – za onostranstvo. To
sta praznika vseh svetnikov in spomin
vernih rajnih.
Stari Rimljani so svoje rajne pokopavali ob prometnih cestah, ki so peljale iz
mesta, in jim postavljali kamnite spomenike z napisi. Mimoidoči so lahko
brali njihova imena in se jih spominjali. Vsaj v spominu ljudi so želeli živeti
naprej.
V teh dneh se naše misli pogosto mudijo pri naših rajnih. Morda je grob še
svež ali pa je ime na kamnu že zbledelo
in je svet nanje že pozabil. A naše srce
jih ne sme pozabiti, kakor jih tudi Bog
ni pozabil. On jih ohranja v večnem
spominu (rus. večnaja pamjat), kakor
pojejo v ruski pravoslavni liturgiji. Bog
jih je vpisal v knjigo življenja, v svoje
ljubeče srce. Naši rajni živijo pri Bogu,
zato ne smemo pozabiti nanje. Niso
umrli, ampak so bili kakor zrna posejani za prihodnjo žetev – za večno poletje, ki še pride.
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HVALEŽNOST
– NAŠ NEPORAVNANI DOLG
Na zahvalno nedeljo so naše cerkve
okrašene ne toliko s cvetjem, ampak
s sadovi in darovi zemlje ter izdelki
človeških rok in miselnih naporov.
Zahvalni dan na ameriški celini velja
za najbolj priljubljen in pristen praznik, ko se ob mizi zbere cela družina. Tudi za nas je zahvalna nedelja
odlična priložnost, da pomislimo,
kaj vse prejemamo, s čim vse smo
obdarovani. Ali znamo biti hvaležni
in dobrine deliti z drugimi?
Sadovi zemlje ob oltarju predstavljajo še nešteto drugih stvari, brez
katerih bi bilo naše življenje prazno.
Človek ne živi samo od kruha, ampak še bolj od dobre besede in misli,
medsebojne prijaznosti, naklonjenosti, ljubezni in pomoči. Nenazadnje
je človek človeku največji dar, ki ga
ne more odtehtati nobeno materialno bogastvo.
Verujoči vemo, da največjo hvaležnost dolgujemo Bogu, saj prihaja od
njega vsak dober dar. Preko zemlje,
ki nas hrani in preko dobrih ljudi nas
z dobroto obsipa Božja roka. »Hvaležnost je dolg, ki ga ima vsak človek, a ga le malokdo poravna,« pravi slovenski pregovor. Zato je vsaka
zahvala priznanje, da se do največjih,
najvrednejših in najbolj osrečujočih
stvari ne dokopljemo sami, ampak so

nam podarjene. »Hvala, oprosti, prosim« – so prabesede človeškega sožitja. Človek, ki se zaveda svoje obdarjenosti in je zanjo resnično hvaležen,
zna tudi sprejemati in s polno žlico
zajemati življenje.
OFER NA ZAHVALNO NEDELJO,
7. 11. Pri sobotni večerni in pri vseh
mašah na zahvalno nedeljo bomo
imeli ofer za potrebe obeh župnij.
V času korone je zaradi prepovedi
obiska svetih maš odpadlo že kar
nekaj ofrov za potrebe župnije, tako
božičnih, kot velikonočnih. Sedaj je
priložnost, da z velikodušnim darom
podpremo potrebe v župnijah. Hvala
vsem za vaš dar. Bog povrni.
ZAHVALNA ŠKOFA NA
ZAHVALNO NEDELJO 2021
Tudi besedila letošnje zahvalne nedelje nas vabijo k potrpežljivemu
prenašanju tako trajajoče skupne
nadloge kakor tudi številnih osebnih
nadlog. Tudi letos se brez pomisleka
zahvaljujemo svojim civilnim oblastem in strokovnim službam, ki tako
s svojim znanjem kakor s svojimi
pooblastili resno in zavzeto pripravljajo ustrezna navodila in s svojimi
napori odločilno posegajo v potek in
razvoj bolezni in nas vljudno vabijo
k sodelovanju in upoštevanju svojih
dognanj in odločitev.
Zahvaljujemo se tudi pastoralnim
delavcem in vernikom, ki z razumevanjem in dobrohotnostjo sprejemajo priporočila in navodila in se
jih držijo ter potrpežljivo prenašajo
pogovore in dogovore, usklajevanja
in premike za podeljevanje in prejemanje zakramentov. »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). Msgr. dr. Jurij Bizjak, škof
NA PRAZNIK VSEH SVETIH, v
ponedeljek, 1. 11., bodo svete maše
po nedeljskem urniku ob 8. uri, ob
10. uri in ob 18. uri.
OB 15. URI BO MOLITEV ZA RAJNE V CERKVI SV. LAZARAJA,
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.
Zvečer po večerni maši, ob 19. uri, vabimo mlade in birmance k molitvi za
rajne na pokopališču 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.
ODPUSTKI Cerkev nam ob prazniku VSEH SVETIH naklanja odpustke za pokojne. Pogoji za prejem
odpustka so: nenavezanost na greh
(spoved), obhajilo, molitev veroizpovedi, molitev očenaša po namenu svetega očeta, prva dva dni obisk
maše, ostale dni pa obisk pokopališča. Odpustke je mogoče prejemati
prvih osem dni novembra. S podelitvijo odpustka Cerkev obljublja, da
Bog iz zaklada vseh svetih odpušča
časne kazni za storjene grehe. Če
odpustek naklonimo dušam rajnih v
vicah, so deležni prehoda v nebesa.
Vsak vernik lahko odpustek prejme
sam ali pa ga nakloni določenim rajnim. Kdor hoče prejeti odpustek, mora
imeti iskreno voljo in pravi namen.
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
pri pobiranju miloščine. Iz prejetih
darov bomo opravili ustrezno število
maš za duše v vicah, ki potrebujejo
našo molitev in dar svete maše. V
lanskem letu smo v ta namen opravili več kot 50 svetih maš med letom.
Duše v vicah, zlasti tiste, za katere
nobeden več ne moli, so bile tega
zelo vesele. Hvala vsem, ki se na tak
način spomnite naših rajnih.
ŽUPNIJSKA KARITAS je pričela z
izdajo oblači in obutve ljudem, ki si
tega ne morejo kupiti. Prijazne ljudi
naprošamo, da nam v četrtek, 4. 11.,
od 17. do 18. ure prinesejo v prostore
župnijske Karitas Postojna, na Ljubljanski cesti 1., čista zimska oblačila
in obutev, katero ne potrebujejo več in
je še v dobrem stanju. Bog vam povrni
za vašo dobroto. (Sodelavci Karitas)
VEČERNE SVETE MAŠE bodo v
zimskem času med tednom in ob nedeljah ob 18. uri.
VEROUK začnemo po urniku od
ponedeljka, 6. 11. dalje.
SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
bo v sredo, 3. 11., ob 18.45.
SREČANJE MLADIH bo v petek, 5.
11., ob 20. uri v Postojni.
31.
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Dan reformacije,
Volbenk, škof
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SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTNIJ bo v ponedeljek, 8. 11.,
ob 18.45.
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV iz obeh župnij v torek
9. 11., ob 19. uri.
SREČANJE NOVEGA ŽPS POSTOJNA, v sredo, 10. 11., ob 19. uri.
SREČANJE ANIMATORJEV BIRMANSKIH SKUPIN, v petek, 12.
11., ob 19. uri
SREČANJE BIRMANSKIH SKUPIN, v soboto, 13. 11., od 10. do 12. ure.
SREČANJE NOVEGA ŽPS STUDENO, v soboto, 13. 11., ob 19. uri.
MAŠNI NAMENI sporočamo, da
imamo že zasedene mašne namene
za letošnje leto, za kar se vsem zahvaljujemo. Sprejemamo mašne namene za prihodnje leto in za maše, ki
jih lahko damo v maševanje drugim
duhovnikom v škofiji, ki mašnih namenov nimajo.
MARIJANSKI KOLEDARJI 2022
so na omarici za tiskovine v cerkvi.
Priporočen dar za Marijanski koledar + žepni koledar je 2.50€.
ZAHVALA ZA DAR ZA MISIJONSKO NEDELJO. V Postojni smo
zbrali 1.536,16 €, v Studenem pa
168,05 €. Vsem hvala za vaš dar.
NAŠI RAJNI + Ivanka Biasizzo, Stritarjeva 3, + Igor Kompara, Tržaška
cesta 49b, + Stanislav Grželj, Belsko
6. Naj jim Gospod podeli večni mir
in pokoj in večna luč naj jim sveti.
za žive in rajne obeh župnij
++ Nejc in Vladimir Bizjak

Belsko + Franc Magajna, obletna, Bukovje 41

Predjama za rajne duše
++ Frančiška in Viktor Gorjup
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Ponedeljek
VSI SVETI (1)
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T ++ Janko in Marija Bizjak
T Sv. Lazar - pokopališče za rajne duše
T za rajne duše
J Predjama za rajne duše
J Belsko + Stanislav Grželj, pogrebna maša
J Studeno za rajne duše
J + Marija Turk
T Strmca +++ Smrdel in Ostanek
J ++ Dragica in Jožef Kolenc
T Gorenje + Zofija Jurca

J

+ Matej Debevc
+ Lucijan Berginc
Studeno za rajne duše
MOLITEV ZA RAJNE IN BLAGOSLOV GROBOV
++ Jan in Rajko Turk

2.
nov.

Torek
Spomin vseh vernih rajnih (1)

3.
nov.

18h

4.
nov.

Sreda
Viktorin Ptujski, škof, mučenec
Četrtek
Karel Boromejski, škof

5.
nov.

Petek
Zaharija in Elizabeta

18h

6.
nov.

18h

8.
nov.

Sobota
Lenar, opat, Monald Koprski
32. NEDELJA MED LETOM
ZAHVALNA NEDELJA
Obletnica posvetitve
koprske stolnice
Ponedeljek
Gotfrid (Bogomir), škof

9.
nov.

Torek
Posvetitev Lateranske bazilike

18h

J
T
B

+ Albina Dužnik, 30. dan
++ Jožefa in Silvester Rebec
za zdravje

10.
nov.

Sreda
Leon Veliki, papeč in c. učitelj

18h
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+ Ivan Čeč
+ Mia Marija Stegelj

11.
nov.

18h

12.
nov.

Četrtek
Martin iz Toursa, škof
Petek
Jozafat Kunčevič, škof in muč.

13.
nov.

Sobota
Stanislav Kostka, redovnik
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za duhovne poklice
Studeno +++ sorodniki, Studeno 73
v zahvalo
++ Franc in Ester Šturm
+ Tomaž Kalčič, Pod Jelovico
+ Marija Antončič, 30. dan
Studeno +++ Miklavčič, Magajna, Kolenc

33. NEDELJA MED LETOM
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+++ Mato, Kata, Drago in Mira Grgić
++ Herman in Sabina Fajdiga - sorodniki
Studeno v čast in varstvo sveti družini, Studeno 73
za žive in rajne obeh župnij

7.
nov.

14.
nov.

Lovrenc Irski, škof
Začetek tedna zaporov

18h
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+ Igor Kompara, 8. dan
+ Ivan Žakelj
+++ Franc, Roza in Rajko Dolenc

J +++ Jože, Vladimir in Boris Milavec
T + Venco Barešič
T + Lucijan in starši Berginc
T za žive in rajne obeh župnij
J Studeno + Miro Milavec (Kmetov), Studeno 12
J +++ Markovič
J ++ Joža in Marjan Hvastja
T v zahvalo Bogu za vrnjenega sina

