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POZIV K ODGOVORNEMU RAVNANJU V ČASU EPIDEMIJE
Slovenska škofovska konferenca in
Slovenska karitas pozivata vse duhovnike, vernike in dobrotnike Karitas k
odgovornemu ravnanju ob zaostrenih
epidemioloških razmerah. Naj nas
prihodnji meseci ne delijo na cepljene
in necepljene, ampak nas povežejo v
odgovornem ravnanju drug do drugega. To izhaja iz ljubezni do sebe, do
bližnjega, do vsakega sočloveka, še
posebej do starejših in bolj ranljivih.
Zato spoštujmo veljavne in priporočljive ukrepe zdravstvene stroke, da
ostanemo zdravi in pomagamo tudi
drugim, da bomo čim prej skupaj premagali epidemijo. Odgovorno ravnamo, če brezpogojno upoštevamo
vse preventivne ukrepe. Ob tem pa
spodbujamo, da se čim prej cepimo
na način in v obsegu, kot ga priporoča zdravstvena stroka. Za cepljenje
se odločimo iz solidarnosti do tistih,
ki kljub cepljenju nimajo zaščite, saj
s cepljenjem zmanjšujemo pojavnost
virusa, čas in intenzivnost trajanja
bolezni ter s tem hitrost širjenja epidemije.
Slovenski škofje in Slovenska karitas
se zahvaljujemo vsem ljudem, zlasti
zdravstvenim delavcem, ki so že sedaj
naredili, kar je bilo v njihovi moči, da
bi zaustavili epidemijo in njene posledice, in se trudijo upoštevati pravila
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Številka: 527
ter s tem zmanjševati osebne stiske in
družbeno škodo.
Zaupajmo tudi v molitev, ki nas umirja, krepi našo povezanost z Bogom in
pomaga slišati našo vest, ki nas nagovarja k odgovornemu ravnanju. (Slovenski škofje)
ČLANI IN ČLANICE NOVEGA
ŽPS IN ŽGS. V sredo, 10. 11. smo
prejeli odloke krajevnega škofa Jurija
o potrditvi novih ŽPS in ŽGS v obeh
župnijah.
Župnijski pastoralni svet župnije Postojna sestavljajo: 1. Antonija
Bajc, 2. Mojca Bajec, 3. Eva Čeč, 4.
Nevenka Črnigoj, 5. Zala Dimc, 6.
Dominik Fajdiga, 7. Katarina Geržina, 8. Ana Glavač, 9. Fanči Gorup, 10.
Robert Hudej, 11. Jože Jurca, 12. Jan
Lenarčič, 13. Martina Rebec, 14. Meta
Rebec, 15. Jerneja Sojer Smerdu, 16.
Miha Šuštaršič, 17. Bernarda Trošt,
18. Janez Vidmar.
Župnijski gospodarski svet župnije Postojna sestavljajo: 1. Antonija Bajc, 2. Iztok Čančula, 3. Anton
Ipavec, 4. Tomaž Rebec, 5. Bernarda
Ugovšek Biščak, 6. Janez Vidmar, 7.
Ivan Vilhar, 8. Robert Vučkovič, 9. Janez Žakelj.
Župnijski pastoralni svet župnije Studeno sestavljajo: 1. Hermina
Brus, 2. Miran Čajko, 3. Jernej Čajko,

4. Martina Jurca, 5. Cirilka Kos, 6.
Mateja Magajna, 7. Andrej Magajna,
8. Jernej Magajna, 9. Edo Milavec, 10.
Jakob Milavec, 11. Sergej Mozetič, 12.
Katja Šantelj.
Župnijski gospodarski svet župnije
Studeno sestavljajo: 1. Valter Debevc,
2. Benjamin Jurca, 3. Jernej Lampe, 4.
Andrej Magajna, 5. Dušan Požar, 6.
Slavka Simčič.
Vsem članom v svetih želimo pri njihovem delu veliko Božjega blagoslova, pravih navdihov Svetega Duha in
Marijinega varstva. Vsi pa smo povabljeni, da njihovo delo podpremo z
molitvijo in pripravljenostjo za sodelovanje.
SVETOVNI DAN REVNIH bo Cerkev obhajala v nedeljo, 14. novembra
2021, na temo »Uboge imate vedno
med seboj« (Mr 14,7). V poslanici za
5. svetovni dan revnih papež Frančišek pravi: »Želim si, da bi se Svetovni
dan revnih, ki je prišel do pete obletnice, mogel vedno bolj zakoreniniti
v naše krajevne Cerkve in se odpreti
evagelizacijskemu gibanju, ki srečuje
reveže tam, kjer so. Ne moremo čakati, da bodo potrkali na naša vrata,
nujno je potrebno, da pridemo do
njih v njihovih domovih, v bolnišnicah, v domovih za ostarele, na cestah
in v temnih kotih, v katerih se včasih
skrivajo, v zavetiščih in v sprejemnih
centrih…«
TEDEN ZAPOROV Od 14. do 20.
novembra 2021 v Katoliški cerkvi in
drugih krščanskih cerkvah obhajamo
teden zaporov. Namen tedna zaporov
je, da bi se kristjani zavedali potreb
zapornikov in njihovih družin, žrtev
kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh
drugih, ki skrbijo za zapornike. Po-

vabljeni smo, da se vseh omenjenih v
tem tednu spomnimo v molitvi.
TEDEN KARITAS, od 22. do 28. 11.
2021 V letošnjem Tednu Karitas 2021
nas bo nagovarjalo geslo: »SRCE, ki
sprejema«, ki je še posebej primerno
za današnji čas.
Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem
povedal: »Naj nam bo ta teden vsem v
spodbudo, da bodo naša srca postajala
vedno bolj sposobna sprejemati druge
v odprtosti Sv. Duhu! Če moje srce bližnjega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se odpravim k njemu in iščem
pot do njegovega srca. In potem, ko sem
ga slišal in v srcu doumel njegove težave, pač nisem več daleč od spoznanja
na kak način mu bom mogel biti v oporo in pomoč. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti,
ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako
se bo počutil sprejetega, razumljenega
in spoštovanega...« Za vse nas je teden
Karitas vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu s srcem.
SVETA CECILIJA je zavetnica vseh
cerkvenih pevcev, pevk, zborovodij in organistov. Ob godu zavetnice
cerkvenega petja se iskreno zahvaljujemo vsem, ki z igranjem in petjem
sodelujete pri svetih mašah in skrbite
za lepoto naših bogoslužij in liturgije.
Vabljeni k sveti maši v ponedeljek, 22.
11., ob 18. uri, ko bomo darovali sveto
mašo za vse žive in pokojne pevce.
MAŠA ZA SODELAVCE ŽUPNIJSKIH KARITAS V DEKANIJI POSTOJNA bo v torek, 23. 11., ob 18.
uri. Vsi sodelavci župnijskih in dekanijske Karitas lepo povabljeni.
KLIC DOBROTE V sredo, 24. 11.
2021, ob 20.05, bo potekal že 31. do-

brodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Neposredni
prenos bo na TV SLO – I. program,
Radio Slovenija in Radio Ognjišče. V
času koncerta in tudi še ves december
bomo zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Vabljeni,
da se nam pridružite v živo ali preko
ekranov oz. radia.
VABLJENI K BIBLIČNI SKUPINI:
Ukoreninjenost v sedanjosti je nujno
potrebna za duševno zdravje. Drugače živim v neresničnosti, begajoč
od iluzij o prihodnosti do razočaranj
nad preteklostjo, pol življenja prebijem v zaskrbljenosti in drugo polovico v obžalovanju, zaposlen s tem, kar
še ne obstaja, ali v solzah zaradi tega,
česar ni več.
Judovsko-krščanska vera ne ponuja
opija, s katerim bi pozabili zlo ali sanjali o dobrem: kliče nas, da živimo
sedanji trenutek v njegovi polnosti.
Vsak odlomek iz evangelija vsebuje
Božjo obljubo. Ta postane “resničnost zame”, ki berem, ko dojamem,
da “se je dopolnil čas “ – in je prav ta,
v katerem želi Gospod narediti zame
to, o čemer govori pripoved, če prosim in sprejmem njegov dar.
VEROUK bo po urniku za vse razrede. Veroučenci od 12. leta dalje
potrebujejo PCT dokazilo. Kdor je
testiran s HAG testom za šolo, mora
prinesti pisno potrdilo staršev, da v
času 48 ur ni pozitiven. Starši otrok,
ki so v karanteni naj obvestijo katehete, da jim pošljejo navodila za verouk na domu.
14.
nov.

33. NEDELJA MED LETOM
Lovrenc Irski, škof
Začetek tedna zaporov
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SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
bo v če, 17. 11., ob 18.45.
SREČANJE NOVEGA ŽPS STUDENO, bo v četrtek, 18. 11., ob 19. uri.
SREČANJE MLADIH bo v petek, 19.
11., ob 19. uri v Postojni.
SREČANJE ŽGS POSTOJNA bo v
sredo, 24. 11., ob 19. uri v župnišču.
SREČANJE MINISTRANTOV, 20.
11., ob 10. uri. Vabimo k vpisu med
strežnike iz 2r., 3.r., 4.r, in 5.r.. Na srečanje so povabljeni tudi vsi ostali strežniki iz Postojne. Potrebujemo nove
strežnike.
NAZNANILO OKLICA Sveti zakon
želita skleniti Matjaž Gašperšič iz župnije Sostro in Neža Čigon iz župnije
Postojna. Ženinu in nevesti želimo
veliko Božjega blagoslova v zakonu.
NAŠI RAJNI + Ana Brišček, Tržaška
cesta 18a, + Boštjan Rovere, Novi trg
6, + Roman Vidmar, Hrašče 108. Naj
jim Gospod podeli večni mir in pokoj
in večna luč naj jim sveti.
ZAHVALA ZA DAR ZA ZAHVALNO NEDELJO. V Postojni smo zbrali
2.412,79 €, v Studenem pa 247,21 €.
Vsem hvala za vaš dar.
MARIJANSKI KOLEDARJI 2022 so
na omarici za tiskovine v cerkvi. Priporočen dar za Marijanski koledar +
žepni koledar je 2.50€.
DVE ZA HEC Pridemo iz trgovine,
snamemo maske, pogledam ženo, ni
prava.
Sestra pride iz ordinacije v čakalnico: Zaradi tajnosti podatkov vas ne
smem klicati po imenih. Kdor ima
koronavirus, naj gre naprej.
+++ 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

15.
nov.

Ponedeljek
Albert Veliki, škof, cerk. učitelj

16.
nov.

Torek
Marjeta Škotska, kraljica
Sreda
Elizabeta Ogrska, redovnica
Četrtek
Posvetitev bazilik sv. Petra in
Pavla
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18.
nov.
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18h

J ++ starša Alojz in Frančiška Čeč
T + Albina Čehovin

19.
nov.

Petek
Matilda, redovnica
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20.
nov.

Sobota
Edmund, kralj
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21. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
nov.
Darovanje Device Marije

+ Ana Brišček, 8. dan
++ Sandra in Ivan Ogrizek
v zahvalo Mariji za zdravje in sv. Antonu
+ Antonija Filipčič
+ Milan Škerjanc
++ Antonija in Franc Čeč
++ Ivanka in Stanko

+ Lucijan Berginc
++ starši Bajc in ++ Srečko in Josip Bajc
za zdravje v čast Materi Božji
++ Andrej in Ivanka Geržina
++ Žan Nadoh in +++ Milharčič
za žive in rajne obeh župnij

Studeno ++ starši Milavec in Mejak, Studeno 26

22.
nov.

Ponedeljek
Cecilija, devica in mučenka

18h
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23.
nov.

Torek
Klemen I., papež

18h
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24.
nov.

Sreda
Andrej Dung-Lac, duhovnik

18h
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v čast Sv. Duhu za razsvetljenje družine Košmrlj
za žive in pokojne pevce
+++ bratje in sestre Knafelc
+ Anton Slavec
++ starši Hmeljak
++ Jože in Alojzija Kupčič
+ Igor Kompara, 30. dan
za zdravje
Studeno + Milojka Mozetič

18h
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+ Peter Simčič in starši Škrlj
Studeno za duše v vicah
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Četrtek

25.
Katarina Aleksandrijska, devica
nov.

in mučenka

26.
nov.

Petek
Valerijan Oglejski, škof

18h

27.
nov.

Sobota
Modest in Virgil, škofa

18h

1. ADVENTNA NEDELJA

8h
10h

28.
nov.

NEDELJA KARITAS

10h
18h

v čast sv. Jožefu po namenu (Fajdiga Stana)
+ Janez Hostnik
J v zahvalo Materi Božji
T ++ Marija in Janko Bizjak
+ Oskar Živec
+ Ivanka, Stanko, Bogdan in Majda Debevc in
Marija in Slavko Gorenšek
T Studeno za žive in rajne obeh župnij
T ++ Anton in Stanislava Zorman
J
J
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