Datum: 12. december 2021
3. ADVENTNA NEDELJA
Prehodili smo že polovico naše skupne
poti. Današnja tretja adventna nedelja,
ki ji pravimo tudi nedelja veselja (lat. gaudete) nas vabi, da bi v sebi poživili veselje in da se na poti ne bi utrudili. Kljub
temu, da smo se učili sprejemati in poslušati, pa se lahko kaj kmalu naveličamo hoditi naprej in utrujeni omagamo.
Pomembno je, da si v ključnih trenutkih
znamo stopiti naproti in si pomagati.
Vprašati za pomoč ni nobena slabost
ali šibkost, ampak znamenje zaupanja.
Povabljeni smo, da okrepimo medsebojno sodelovanje. Sami vsega ne zmoremo, tudi talente in sposobnosti imamo
različne prav zato, da se med seboj dopolnjujemo in gradimo boljši svet. Ko
danes prižigamo tretjo svečo na adventnem venčku, jo prižgimo s prošnjo, da
bi bili med seboj solidarni in pripravljeni sodelovati.
4. ADVENTNA NEDELJA
Skoraj smo že na koncu poti; le še slab
teden nas loči od težko pričakovanega
praznika Jezusovega rojstva. Današnja
četrta adventna nedelja nas vabi, da bi še
bolj okrepili naše medsebojne vezi. Da
bi se zavedali, da kristjani ne moremo
preživeti sami, ampak samo skupaj – povezani v eno družino, ki je Cerkev. Tako
kakor so vse štiri sveče na adventnem
venčku povezane in sklenjene v enem
krogu. Ena sveča daje malo svetlobe, vse
štiri pa že dobro razsvetlijo temen prostor. Prav to je naše temeljno poslanstvo:
prinašati svetlobo do skrajnih temnih
mej sveta. Poslanstvo pa lahko živimo
samo skupaj, ko drug drugega spreje-

Številka: 529
mamo, se poslušamo in sodelujemo.
Prižigamo še zadnjo, četrto svečo na adventnem venčku. Naj skupaj z ostalimi
tremi razsvetljuje našo skupno pot do
praznika Jezusovega rojstva in naj nam
razsvetljuje korake še naprej, vse dni našega življenja.
BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2021
Dete v jaslicah je naš Rešitelj
Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka, si je iz
Device Marije privzel telo in postal naš
spremljevalec k Očetu v nebesih. On je
Beseda, ki jo Cerkev oznanja, da bi na tej
poti po njej vsi imeli življenje v obilju.
Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter
nam prižiga upanje.
Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi
vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni,
zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi
miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami
in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu.
To nas nagiba k spremembam – ne v
grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni. (Iz poslanice
slovenskih škofov)

Praznujmo božič in ne samo lepe praznike. Kajti učlovečeni Bog je tisti, ki
dela razliko. Vsem, zares čisto vsem,
želimo, da bi začutili ljubezen in bližino, ki nam jo podarja Bog po svojem
učlovečenem sinu Jezusu Kristusu.
(dodatek in voščilo župnika in vikarja)

PREDBOŽIČNA SPOVED V POSTOJNI
V tednu od 13. 12. do 18. 12. je spoved vsak
dan od 17.30 do 17.55 pred sveto mašo.
V petek, 17. 12. ob 19h spoved za mlade.
V nedeljo, 19. 12., ob 7.30 do 8.45 (g. Kocjančič) in ob 17. uri. (g. Škvarč in g. Koren)
V ponedeljek, 20. 12., od 9. ure do 11. ure
(g. Jakopič) in ob 17. uri do maše (g. Koren
in g. Kocjančič)
V torek, 21. 12., od 9. ure do 11. ure (g.
Jakopič in g. Lapajne) in od 17. ure do maše
(g. Kocjančič in g. Koren)
V sredo, 22. 12., od 9. ure do 11. ure (g.
Kocjančič in g. Štrukelj) in od 17. ure do
maše (g. Koren)
V četrtek, 23. 12., od 9. ure do 11. ure (g.
Škvarč in g. Štrancar) in od 17. ure do maše
(g. Kocjančič)
PREDBOŽIČNA SPOVED V STUDENEM v nedeljo, 19. 12., ob 16. uri. (g.
Vincencij Lapajne in g. Niko Štrancar)
PREDBOŽIČNA SPOVED VEROUČENCEV V POSTOJNI
V ponedeljek, 20. 12., ob 15. uri, 5. r. in
7. r., ob 16. uri, 6. r. in 8. r.
V torek, 21. 12., ob 14. uri, 9. r.
V sredo, 22. 12., ob 15. uri, 4. r.
PREDBOŽIČNA SPOVED VEROUČENCEV V STUDENEM
V sredo, 22. 12., ob 17. uri, 6. – 8. r.
V četrtek, 23. 12., ob 17. uri, 5. r.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
V četrtek, 16. decembra začenjamo božično devetdnevnico. Vsak dan do četrtka, 23. decembra bomo skupaj prepevali in molili Kralja, ki prihaja. Otroci,
ki bodo prihajali k devetdnevnici, bodo
vsak dan dobili pastirčka za jaslice. Prav
tako bomo zbirali tudi slamice za Jezusove jaslice.
VEROUK bo potekal v dogovoru s kateheistinjami ali v župnišču ali na daljavo.
V četrtem adventnem tednu imajo verouk veroučenci od 1. do 3. razreda, ostali

veroučenci imajo sveto spoved. Nato počitnice do 2. 1. 2022. Z dobrim izpraševanjem vesti se pripravite že doma.
BIBLIČNA SKUPINA ima srečanje v
sredo, 15. 12., ob 18.45.
BETLEHEMSKA LUČ MIRU – GESLO: »ČLOVEK NE JEZI SE«
Skavti in skavtinje bodo v Postojno slovesno prinesli betlehemsko lučko miru v
soboto, 18. 12., ob 18. uri k večerni sveti
maši. Pri maši bodo sodelovali s petjem,
glasbo in uvodi, po maši pa bodo pred
cerkvijo delili plamen miru. Prav tako
bodo delili plamen miru tudi v nedeljo, 19. 12., po vseh treh svetih mašah
in vsak večer od ponedeljka, 20. 12. do
četrtka, 23. 12. po maši.
V Studenem bodo skavti delili plamen v
nedeljo, 19. 12., po maši ob 10. uri.
Ljudi prosimo, da po plamen pridejo s
svojimi steklenimi kozarčki za sveče. Že
v naprej se skavti zahvaljujejo za vaše
darove.
BLAGOSLOV DOMA NA SVETE
TRI VEČERE Tudi letos spodbujamo,
da družine blagoslovite dom in jaslice
na svete tri večere, (24. 12. 2021, 31. 12.
2021, 5. 1. 2022) v ta namen bomo v nedeljo, 19. 12. pri vseh mašah blagoslovili kadilo, vodo in ogeljčke. Priporočeni
dar za oglje in kadilo je 2€. Blagoslovljeno vodo pa si lahko natočite pri kropilniku ob izhodu iz cerkve. Stekleničko si
prinesite od doma.
DRUŽINSKA SVETA MAŠA na četrto
adventno nedeljo, 19. 12., ob 10. uri. Pojejo družine in otroci.
4. ADVENTNA NEDELJA, 19. 12. je
kvatrna nedelja, nabirka pri maši bo namenjena za potrebe škofije.
VEČERNA DRUŽINSKA SVETA
MAŠA na sveti večer, 24. 12., ob 18. uri je
namenjena predvsem družinam z majhnimi otroki do 12. leta starosti. Prosimo, da
tem družinam date prednost.

Ostali pridite k polnočnici. Prav je, da gremo vsi k maši tudi na božič, 25. 12., saj je
zapovedan praznik. Pri vseh prazničnih
mašah bomo imeli ofer za potrebe župnije.
PRAZNIK SV. ŠTEFANA IN SVETE
DRUŽINE Oba praznika letos praznijemo v nedeljo, 26. 12. Svetega Štefana
bomo še posebej počastili pri večerni
sveti maši. Somaševanje bo vodil g. škof
Jurij Bizjak. Ker je 26. december tudi
državni praznik, dan samostojnosti in
enotnosti, je prav, da se ta dan Bogu zahvalimo tudi za našo domovino, za svobodo, mir in blagostanje. Ne pozabimo
izobesiti slovenske zastave.
Blagoslov otrok in družin bo pri deseti
maši.
V Studenem bo sveta maša ob 10. uri,
po maši bo blagoslov in soli.
HITRI ANTINGENSKI TEST TUDI
MED PRAZNIKI Obveščamo vas, da
bo možnost testiranja HAT tudi 24., 25.,
in 26. decembra v hotelu Kras, v večernih urah, v 1. nadstropju, vhod s strani
trga. Testiranje je brezplačno za vse imetnike kartice zdravstvenega zavarovanja.
Naročanje in točen urnik testiranja je objavljen na https://testiranje-postojna.si/.
Torej za praznike ni razloga, da ne bi
prišli k svetim mašam. Praznujmo skupaj letošnji sveti večer, božič in praznik
sv. Štefana, našega farnega zavetnika.
JUTRANJE SVETE MAŠE IN MAŠE
NA PODRUŽNICAH V dogovoru z
župnikom lahko naročite sveto mašo
med delavniki tudi za jutranji termin.
Prav tako bomo z veseljem maševali svete maše na podružnicah, če bomo zanje
prejeli mašne namene.
12.
dec.
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13.
dec.

Ponedeljek
Lucija, devica in mučenka

Devica Marija iz Guadalupe

BLAGOSLOV JASLIC V ZALOGU bo
v petek, 24. 12., ob 15. uri. Jaslice bodo
v Zalogu na ogled med prazniki od 25.
12. 2021 - 2. 1. 2022 od 15. do 16. ure. Za
ogled večjih skupin izven termina pokličite
g. Toneta Ipavca, na GSM 041 838 738.
OBISK BOLNIH IN OSTARELIH
PRED PRAZNIKI bo v petek, 24. 12.
dopoldne. Kdor želi obisk in ga redno
za prve petke ne obiskujemo, naj pokliče
po telefonu GSM 041 379 468.
BLAGOSLOV DOMA Kdor želi v adventnem in božičnem času obisk duhovnika na dom, naj ga/ju osebno povabi.
ZAHVALA ZA DAR DUHOVNIKOMA Oba duhovnika se iz srca zahvaljujeva vsem družinam, ki ste se naju
spomnili, ali pa se še boste, z biro. Poleg
mašnih namenov, je vaš dar glavni prihodek, ki ga ima duhovnik za svoje delo
v župniji. Naj Bog povrne vaš konkreten
dar z zemeljskimi in večnimi darovi.
BOŽIČNA SVETA MAŠA V DOMU
UPOKOJENCEV bo v torek, 28. 12., in
v sredo, 29. 12., ob 10.30. Naj tudi naši
ostareli bratje in sestre začutijo rojstvo
Njega, ki je prišel odrešit vse ljudi.
KOLEDOVANJE Vse skupine, ki želijo
izpeljati koledovanje v času od 25. 12. do
6. 1. sporočite to župniku. Pri župniku
dobite gradivo in nalepke za koledovanje.
NAŠI RAJNI H Kralju, ki prihaja so
odšli naproti: + Marjan Terčon, Rakitnik 20c, + Jožefa Valenčič, Zalog 19, +
Zvonka Česnik, Titov trg 3 in + Justina
Vasiljev, Vilharjeva 17. Naj jim Gospod
podeli večni mir in pokoj in večna luč
naj jim sveti.
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v zahvalo Kraljici Miru za zdravje
+++ Marija, Franc, Elo in Drago Fajdiga
Studeno + Milojka Mozetič, Studeno 12
za žive in rajne obeh župnij
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+ Ivan Vlah in v zahvalo
+ Lucijan Berginc

14.
dec.

Torek
Janez od Križa, duh in c.u.

18h

T
J

++ Marija in Ivan Živic
+ sestra Marica Rebula

15.
dec.

Sreda
Antonija, Krizina in drinske muč.
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+++ Marija, Toni in Tamara Rebec
+ Zvonka Česnik, 8. dan
+ Eva Vadnjal

16.
dec.

Četrtek
Adelajda, kraljica

18h

T ++ Katarina in Kristina Ipavec
J Studeno + Silvana Širca in starši Podboj, Studeno 32

17.
dec.

Petek
Janez de Matha, red. ust.

18h

J
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18.
dec.

Sobota
Vunibald, opat

18h

19.
dec.

4. ADVENTNA NEDELJA

20.
dec.

+ Jožefa Valenčič, 8. dan
+ Marija Kralj
+ Stanislav Verbič
J + Riharda, Terezija in Vilibald Širca
B + Marija Širca, 30. dan
T Studeno +++ Širca, Studeno 53
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++ Andrej in Katarina Rebec
++ Tamara in Olga Debevec
Studeno ++ Ida in Jože Japelj, Studeno 61a
+ Slavko Jelić, 30. dan

Ponedeljek
Dominik, opat

18h

J
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21.
dec.

Torek
Peter Kanizij, duh. in c.u.
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J
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22.
dec.

Sreda
Frančiška K. Cabrini, red. ust.
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+++ Čehovin
+ Aljoša Mijović
v dober namen
+ Patricija Šulin
++ Ivana in Alojz Črnigoj
Studeno ++ starša in Jože Podboj, Studeno 32

23.
dec.

Četrtek
Janez Kancij, duhovnik
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24.
dec.

Petek
Adam in Eva
SVETI VEČER
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za zdravje vseh
Studeno + Jože in Matija Simčič in +++ Simčič
++ Nejc in Edvin Gulja in ++ starši Nemec
Studeno za zdravje in mir
na čast Svetemu Duhu za Ano
Studeno za žive in rajne obeh župnij

25.
dec.

Sobota
BOŽIČ - GOSPODOVO
ROJSTVO
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+++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič
za vse verne v obeh župnijah
Studeno ++ Ana in Anton Zlosel, Studeno 12
+++ Zakrajšek
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+ Alojz Blažek
za žive in rajne obeh župnij
Studeno +++ sorodniki Jurca, Gorenje 15
+ Jožef in +++ Dolenc
++ Franc in Milka Stegel

Urban V., papež

SVETA DRUŽINA
26.
SVETI ŠTEFAN
dec.
Dan samostojnosti in enotnosti

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

