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1. adventna nedelja
GRADIMO
OBČESTVO,
IMEJMO SRCE,
KI SPREJEMA
S prvo adventno nedeljo se podajamo na skupno pot – pot priprave na
praznik Jezusovega rojstva. Papež
Frančišek nas s sinodo o sinodalnosti vabi, da bi bili na skupni poti
[kar sinoda v grščini pomeni – syn
(skupaj) in hodós (pot, cesta)] še bolj
povezani kot ena Cerkev in eno občestvo verujočih. Praznovanja božičnih praznikov si ne moremo predstavljati brez prijetne topline doma
in družinske povezanosti, kjer smo
vsi zbrani za isto mizo in ob domačem ognjišču. Želimo si, da bi nas
tudi pot sinode povezala v živo in dejavno občestvo. Prvi korak k globlji
povezanosti je odvisen prav od naše
pripravljenosti in odprtosti. Da imamo odprto srce – »srce, ki sprejema«,
k čemur nas vabi letošnji Teden Karitas. Zato prvo svečo na adventnem
venčku prižgimo s prošnjo, da bi bilo
naše srce velikodušno in se ne bi nikoli balo sprejemati. V tem tednu
smo povabljeni, da na adventno drevo v cerkvi obesimo svoje molitve in
prošnje za prenehanje epidemije, kot
tudi da bi vedno bolj postajali občestvo bratov in sester, ki se sprejemajo, podpirajo in poslušajo.

2. adventna nedelja
POZORNO POSLUŠAJMO BOGA IN
LJUDI
Do današnje druge
adventne nedelje smo en del poti že
prehodili. Trudili smo se imeti srce,
ki sprejema in je odprto tudi za drugačnost. Če želimo drugega resnično
sprejeti in mu dovoliti, da vstopi v
naše življenje pa mu moramo najprej prisluhniti. Tako kakor je Marija prisluhnila Bogu in angelovemu
sporočilu. V sredo se bomo spomnili
njenega brezmadežnega spočetja.
Marija je imela poslušno srce: ker je
z vso pozornostjo prisluhnila svojim bližnjim v njihovih stiskah in
potrebah, je lahko prisluhnila tudi
Božjemu povabilu in nanj odgovorila. Dovolila je, da je v njeno življenje vstopil sam Bog in se rodil kot
človek. Drugo svečo na adventnem
venčku zato prižigamo s prošnjo, da
bi znali vedno poslušati – tako Božje
spodbude, kot prošnje naših bližnjih.
V drugem tednu smo povabljeni, da
naredimo tudi kakšno dobro delo.
Hvala tudi vsem družinam, ki ob adventem koledarju in vencu, vsak večer molite večerno molitev.
V ADVENTU SMO POVABLJENI,
DA STOPIMO NA SKUPNO POT
SINODALNOSTI

Hoditi skupaj po isti poti, pomeni uresničevati sinodo h kateri nas
vabi papež Frančišek. Na tej poti nas
spremlja lep logotip, ki ga vidimo na
sliki, imamo pa ga tudi v cerkvi ob
adventnem drevesu.
Njegova razlaga je naslednja:
Veliko, mogočno drevo, polno modrosti in svetlobe, se izteza proti
nebu. Kot znamenje življenja in upanja, izraža Kristusov križ. Nosi evharistijo, ki sije kot sonce. Horizontalne
veje se odpirajo kot roki ali krila in
predstavljajo Svetega Duha.
Božje ljudstvo ni statično: giba se
in neposredno namiguje na poimenovanje svetovne sinode, ki se glasi:
Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz Drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo
hojo.
Petnajst silhuet povzema vse človeštvo v različnosti življenjskih situacij
različnih generacij in izvorov. Ta vidik poudarja množica svetlih barv, ki
so znamenje veselja.
Med temi ljudmi: mladimi, starimi, moškimi, ženskami, najstniki,
otroki, laiki, redovniki, starši, pari,
samskimi, zdravimi, bolnimi, ki so

vsi na isti poti, ni hierarhije; škof in
redovnica, ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem naravno, so na
začetku mladi in najstniki, ki spominjajo na Jezusove besede v evangeliju: »Slavim te, Oče, Gospod neba in
zemlje, ker si to prikril modrim in
razumnim, razodel pa otročičem.«
(Mt 11,25)
Horizontalni napis: Za sinodalno
Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo sledi od leve proti desni v
smeri poti, jo s tem poudarja in utrjuje. Zaključi se z naslovom Sinoda
2021-2023, ki je umeščen višje in
povzema celoto.
DEVETDNEVNICA V ČAST
BREZMADEŽNI – Od ponedeljka,
29. 11., obhajamo devetdnevnico v
čast Brezmadežni. V ta namen zmolite doma vsak večer eno desetko
rožnega venca, lahko pa molite tudi
Marijin Magnifikat, ki se nahaja v
Lk 1,46-56. Prosimo Brezmadežno
za moč, da premagamo skušnjave in
se upremo ponavljajočim se grehom.
Praznik Brezmadežne bomo praznovali v sredo, 8. 12..
SVETI ANDREJ V torek bo maša v
cerkvici sv. Andreja ob 15.30 pri Velikem Otoku.
SVETI MIKLAVŽ nas bo letos obiskal v nedeljo, 6. 12. v postojnski cerkvi ob 16. uri. V studensko cerkev pa
bo prišel ob 17. uri, ko se bo srečal
najprej z otroki iz KS Bukovje, nato
pa še ob 17.45 z otroki iz KS Studeno.
V obeh župnijah so otroci in mladi
pripravili tudi Miklavževo igrico. Na
srečanje z Miklavžem so povabljeni vsi otroci do 4. razreda osnovne
šole. Za vstop v cerkev je potrebno
PCT potrdilo, tako odraslih kot tudi
otrok. Za otroke zadostuje HAG, ki

so ga opravili v šoli oz. potrdilo staršev, da so otroci v zadnjih 48 urah
opravili test in niso okuženi.
VEROUK bo tudi v naslednjih 14
dneh potekal na daljavo za vse razrede. Kateheti bodo pravočasno obvestili starše glede poteka in načina
verouka. Vse veroučence prosimo,
da pridejo v cerkev iskat adventni
koledar in da ga prebirajo v adventnem času. Prav tako vabimo otroke,
da sodelujejo v adventnih spobudah
in da s svojimi molitvami, prošnjami,
dobrimi deli in zahvalami okrasijo
adventno drevo v cerkvi.
PRVI PETEK IN OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH bo v petek, 3.
12., dopoldne v obeh župnijah.
BIBLIČNA SKUPINA ima srečanje
v sredo, 1. 12., po maši.
ŽUPNIJSKI
GOSPODARSKI
SVET ŽUPNIJE STUDENO ima
srečanje v četrtek, 2. 12., ob 19. uri v
župnišču v Studenem.
STREŽNIKI imajo srečanje v soboto, 4. 12., ob 10. uri. K vajam vabimo
tudi nove kandidate za strežnike od
2. do 5. razreda.
SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTINJ bo v ponedeljek, 6. 12.,
ob 19.45.
SREČANJE ŽPS POSTOJNA bo v
sredo, 8. 12., ob 19. uri.
SREČANJE ZA ANIMATORJE
BIRMANSKIH SKUPIN bo v petek,
3. 12., ob 19. uri v Postojni.
28.
nov.

1. ADVENTNA NEDELJA
NEDELJA KARITAS
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DUHOVNI VIKEND ZA BIRMANCE bo v Planini od petka, 10.
12. od 12. 12. Vikend začnemo ob
17. uri v petek, zaključimo pa z mašo
v nedeljo ob 15. uri. K maši so povabljeni tudi starši. Vsi udeleženci
vikenda naj prinesejo s seboj hitri
test, ki ga bodo ob začetku vikenda
opravili pred vstopom v prostore duhovnega doma. Tudi tisti, ki so bili
cepljeni ali so covid preboleli. S seboj
naj imajo tudi maske. Stroški hrane
in prenočitve so 45€. S seboj vzemite
tudi posteljnino in vse ostalo kar potrebujete.
SVETA KRSTA V nedeljo, 5. 12.,
ob 11.30 bo prejel sveti krst Mateo
Čolić, v nedeljo, 12. 12., pa Katarina
Treven. Krščenca in njune družine
priporočamo v molitev.
NAŠI RAJNI Od nas so se poslovili
+ Matej Milavec, Studeno 29, + Marija Širca, Zagon 35, + Slavko Jelić,
Župančičeva 5, in Aleksandra Bergoč, Log 17. Naj jim Gospod podeli
večni mir in pokoj in večna luč naj
jim sveti.
DAN ODPRTIH VRAT Škofijska
gimnazija Vipava vabi učence, njihove starše in druge zainteresirane na
dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 11.
12. 2021, z začetkom ob 9.00. Preko
povezav, ki bodo objavljene na www.
sgv.si, boste lahko na daljavo vstopili
med dijake. Ta dan bo v šoli in dijaškem domu skoraj običajen šolski
dan.

+ Oskar Živec
+ Ivanka, Stanko, Bogdan in Majda Debevc in
Marija in Slavko Gorenšek
T Studeno + Stanislav Grželj, Belsko 6, 30.d
T ++ Anton in Stanislava Zorman
J
J

+ Slavko Jelić, 8. dan
+ Alojz Biščak
+ Peter Magajna

29.
nov.

Ponedeljek
Filomen, mučenec

18h

J
T
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30.
nov.

Torek
Andrej, apostol

15.30
18h

T
J

1.
dec.

Sreda
Edmund Campion, mučenec

18h

2.
dec.

Četrtek
Bibijana, mučenka

18h

T +++ Simčič
J Gorenje +++ Jurca, Gorenje 26

3.
dec.

Petek
Frančišek Ksaver, duhovnik

18h

J
T

4.
dec.

Sobota
Janez Damaščan, duhovnik

18h

J za sodelovanje in spoštovanje med župnijskimi sodelavci
T +++ Fajdiga in Bajc (Anita Doplikar)

5.
dec.
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+++ Leskovec
za žive in rajne obeh župnij
Studeno ++ Marija in Alojz Milavec, Studeno 2
+ Anton Japelj

6.
dec.

Ponedeljek
Nikolaj (Miklavž), škof

18h

J
T

+ Anton Sever
+++ Vadnal

7.
dec.

Torek
Ambrozij, škof in c. učitelj

18h

J
T

++ Pepca in Franc Torkar
+++ Bandelj, Gabrovica 49

8.
dec.

Sreda
Brezmadežno spočetje
Device Marije

18h

J
T

+ Tončka in Milka Bajc in +++ Bajc in Podboj
+++ Franc, Antonija in Ivan Simončič

9.
dec.

Četrtek
Peter Fourier, r. ustanovitelj

18h

T
J

10.
dec.

Petek
Loretska Mati Božja

18h

T
J

11.
dec.

Sobota
Damaz I., papež

18h

T
J

++ Julka in Jože Petkovšek
Studeno +++ Simčič in Smrdel, Strmca
++ Franc in Antonija Knafelc
Planina za zdravje
+ Ivanka Biasizzo
Planina za zdravje

3. ADVENTNA NEDELJA

8h
10h
10h
15h

T
T
J
J

12.
dec.

Saba, opat, puščavnik

Devica Marija iz Guadalupe

18h

Sv. Andrej ++ Frančiška in Franc Požar
+ p. Andrej Božič in Štefanija Kotnik
J ++ Ivana In Janko Albreht
T +++ Vadnal

za zdravje
Studeno + Majda Geržina, Stara vas 3

v zahvalo Kraljici Miru za zdravje
+++ Marija, Franc, Elo in Drago Fajdiga
Studeno + Milojka Mozetič, Studeno 12
Planina za birmance in birmanke in njihove
družine
T za žive in rajne obeh župnij
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