Datum: 26. december 2021
VOŠČILO ZA BOŽIČ IN NOVO
LETO
Dragi verniki in vsi ostali. Stanje epidemije v katerem se nahajamo, nas
približuje izkušnji Svete Družine, ki
se je ob rojstvu Jezusa znašla v težkem času in okolju. Prav to staje pa
nam lahko pomaga premišljevati
globino božičnega sporočila za ves
svet. Odrešenik sveta se je rodil v težkih razmerah in takoj pokazal, da sta
ljubezen ter Božja bližina močnejši
od teme, strahu in smrti. S tem upanjem in zaupanjem hodimo skupaj,
bodimo solidarni, prisluhnimo drug
drugemu, sodelujmo med seboj in
si pomagajmo. Praznovanje Gospodovega rojstva je priložnost, da prepoznamo način, kako Bog prihaja k
nam. Trka na naša srca in nas vabi, da
se odpovemo egoizmu, premagamo
strah in okrepljeni z vero in upanjem
ter napolnjeni z njegovo ljubeznijo
pogumno stopimo v prihodnost. Ne
sami, ampak z njim, ki je Emanuel,
Bog z nami (prim. Mt 1,23).
NEDELJA SVETE DRUŽINE
Na prvo nedeljo po prazniku Gospodovega rojstva praznujemo nedeljo
Svete Družine. Letos obhajamo tudi
god svetega Štefana. Boga ni motilo,
da se je rodil v hlevu in kot begunec,
hotel pa je imeti ob sebi ljubečo mater in očeta, zakonca, ki ljubita Boga
in drug drugega. Naj nam Jožef,

Številka: 530
Marija in Jezus, pa tudi priprošnja
župnijskega zavetnika, pomagajo
do družinske sreče in zadovoljstva.
Molimo v tem zadnjem tednu leta za
vse družine, ki so v težavah, zakonskih in družinskih krizah ter za vse
družine, ki so zaradi človeške trdosrčnosti in neodpuščanja razpadle.
Na dan samostojnosti in enotnosti in
za praznik sv. Štefana vsem iskreno
voščimo in čestitamo.
BLAGOSLOV DOMA NA TRI
SVETE VEČERE Ohranimo lepo
navado, da na svete večere (božični
večer, na večer starega leta in na predvečer Gospodovega razglašenja ali
treh kraljev) blagoslovimo domačo
hišo (stanovanje) in vse druge prostore, ki so naša last. Obred blagoslova
dobite na spletni strani Župnije Postojna v zavihku OBVESTILA.
NA PRAZNIK SVETEGA JANEZA,
27. decembra bo pri večerni maši blagoslov vina. V ozadju blagoslova vina
na ta dan je legenda, ki poroča, da je
Janez blagoslovil čašo zastrupljenega
vina in mu ni škodovalo.
PRAZNIK NEDOLŽNIH OTROK,
28. december, je tudi narodni dan
molitve za nerojena človeška življenja. Vabimo vas, da ta dan še posebej molite za vse nerojene otroke, pa
tudi za vse, ki so povzročili prekinitev nosečnosti, naj se jih Gospodar
življenja usmili.

V LETOŠNJI POSLANICI ZA 55.
SVETOVNI DAN MIRU PAPEŽ
FRANČIŠEK spregovori o poteh za
graditev trajnega miru. Ta sredstva
so dialog med generacijami, izobrazba in delo. Če hočemo hoditi skupaj
potem se moramo poslušati in dogovarjati. Pomembno je prisluhniti
tako starejšim, ki so kakor korenine
in mlajšim, ki so kakor sadovi na
drevesu. Pri gradnji miru sta predpogoja tudi izobrazba in vzgoja. Človeka naredita svobodnejšega in odgovornejšega. Za polno uresničenje
človekovega dostojanstva pa človek
potrebuje tudi dostojno delo. Delo je
osnova na kateri se gradi pravičnost
in solidarnost v vsaki skupnosti. To
je le nekaj misli iz papeževa poslanice, ki si jo lahko preberete na spletni
strani Radia Vatikan. (https://www.
vaticannews.va/sl/papez.html).
PRAZNIK
GOSPODOVEGA
RAZGLAŠENJA - SV. TREH KRALJEV bo v četrtek, 6. januarja. Sveti
maši bosta v Postojni ob 10. in 18.
uri. V Studenem ob 18. uri.
JASLICE V CERKVI Tudi letos gre
zahvala za zelo lepe jaslice v cerkvi
v Postojni gospodoma Bernardu in
Jožetu Boletu iz Zaloga. Prav tako
se zahvaljujemo gospodu Antonu
Ipavcu za lepe jaslice v Zalogu. Poleg
jaslic si lahko ogledate tudi faksimile
oglejskega misala iz leta 1481, ki je
bil narejen za cerkev sv. Danijela. Faksimilie je daroval neznan donator.
Iskrena zahvala tudi celotni ekipi, ki
je postavila lepe jaslice v cerkvi v Studenem.
ADVENTNA AKCIJA OTROCI
ZA OTROKE Vsem otrokom, ki ste
sodelovali v adventni akciji, se iskre-

no zahvaljujemo. Svoj dar, ki ste ga
zbirali v hranilniku iz adventnega
koledarja, lahko prinesete kadarkoli
v župnišče do 6. januarja ali ta dan
prinesete k sveti maši in pustite pri
jaslicah. Vse zbrane darove bomo
skupaj nakazali Misijonskemu središču Slovenije. Kdor želi, pa lahko
tudi sam nakaže dar na Misijonsko
središče Slovenije, Kristanova 1,
1000 Ljubljana, TRR SI56 0201 4005
1368 933, namen: adventna akcija,
sklic: SI00 249400-361.
VEROUK Z rednim veroukom
bomo začeli v ponedeljek, 2. 1. 2022.
O obliki verouka vas bodo pravočasno obvestile katehistinje in kateheta.
OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH V mesecu januarju ne bomo
obiskali bolnikov za prvi petek in
soboto, ker smo to storili že pred božičnimi prazniki. Naslednji obisk bo
v mesecu februarju. Bomo pa imeli sveti maši za oskrbovance doma
Domu upokojencev, 28. 12. in 29. 12.
ob 10.30.
ISKRENA ZAHVALA vsem sodelujočim v pripravi in izvedbi božičnih maš, božičnic in vsega ostalega
sodelovanja v teh prazničnih dneh.
Skupaj zmoremo veliko, hvala vsem
za vaš trud, čas, sodelovanje in pričevanje. Iskrena zahvala tudi vsem za
vaš dar pri božičnih ofrih za potrebe
naših župniji in cerkva.
URNIK OGLEDA JASLIC V ZALOGU od 25. 12. 2021 do 6. 1. 2022
od 15. do 16. ure. Za ogled večjih
skupin izven termina pokličite g. Toneta Ipavca, GSM 041 838 738.
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.
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.
PONOVNA MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE Država je pred časom odvzela možnost
oddaje dela dohodnine posameznim
cerkvenim organizacijam. Zdaj je to
možnost ponovno vrnila. Del dohodnine se tako od letos spet lahko nameni tudi za potrebe župnije. Ta del
dohodnine po novem znaša 1% dohodnine (ne več 0,5%). Če del dohodnine
nekomu namenite, ne boste v ničemer
finančno prikrajšani; če se za donacijo ne odločite, gre 1% od odmerjene dohodnine v proračun države.
Pomebno je tudi vedeti, da če ste
vlogo že kdaj vložili, jo morate sedaj ponovno vložiti, prav zaradi razloga, zapisanega zgoraj.
Kako določite za prejemnika donacije župnijo Postojna ali Studeno? Tako
da izpolnite pisni obrazec, ki je objavljen na spletni strani župnije Postojna in ga pošljete po pošti na pristojni
davčni urad ali oddate vlogo preko
sistema FURS e-davki (vloga: DohDon). Če boste to uredili do 31.12
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2021, bo že vaš 1% dohodnine od
leta 2021 namenjen župniji. Že v naprej iskrena zahvala za vašo podporo župniji pri uresničevanju njenih
pastrolnih projektov in vzdrževanje sakralne in kulturne dediščine.
Obrazec lahko vzamete tudi na mizici za tiskovine v cerkvi.
NAŠA RAJNA V kraljestvo večnosti
je odšla: + Vida Debevec, Studeno
70. Spomnimo se je v molitvi.
SVETI KRST V nedeljo, 26. 12. bo
sveti krst prejela Laura Ban, Zalog
27. Krščenki, staršem in botrom iskreno čestitamo.
BOŽIČNI KONCERT SV. TREH
KRALJEV DAR, ki ga bo izvedel
ansambel Vokalisti bo v cekrvi v
Postojni v nedeljo, 9. 1., ob 19. uri.
Potrebni PCT pogoji. Lepo vabljeni.
VERSKI TISK - NAROČNINA 2022
Kdor želi plačati letno naročnino za
mesečnik Ognjišče ali tednik Družino naj to stori pri sami založbi s prošnjo, da mu verski tisk pošiljajo na
dom. Naročnina Ognjišče (36.50€):
telefon: 05 611 72 23 ali ognjisce.
uprava@ognjisce.si
Naročnina Družina (130€): telefon:
(01) 360 28 28 ali (01) 360 28 00, ali
druzina@druzina.si.
ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENO
NOVO LETO 2022.
NAJ BO BREZ VIRUSOV V DUŠI IN
V TELESU. Z VELIKO BOŽJEGA IN
S ČIM MANJ GREŠNEGA.
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+ Alojz Blažek
za žive in rajne obeh župnij
Studeno +++ sorodniki Jurca, Gorenje 15
+ Jožef in +++ Dolenc
++ Franc in Milka Stegel
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Ponedeljek
Janez, apostol, evangelist
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++ Anica in Franc Udovič
+++ Kukanja in Baloš in Švent
Studeno + Vida Debevec, 8. dan
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Torek
Nedolžni otroci, mučenci
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za duše v vicah
+ Alojz Simšič
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Sreda
Tomaž Becket, škof in mučenec
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Četrtek
Feliks I., papež
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Silvester, papež
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Sobota
MARIJA, SVETA BOŽJA MATI
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za žive in rajne obeh župnij
Studeno ++ starši in + Franc Magajna, Bukovje 41
++ Viktorija in Vinko Albreht
Studeno + Matej Milavec, 30. dan
+ Marija Doles
Studeno ++ Anton in Ana Križman
+ Andrej Turk
Studeno + Stanislav Gerželj
v dober namen

2.
jan.

2. NEDELJA PO BOŽIČU
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++ Julijana in Janez Derenčin
+++ Lampe, Premrl, Čič, Predjama 44
Studeno + Irena Milavec in Viktor Vilhar, Studeno 76
+ Terezija Leskovec
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jan.

Ponedeljek
Presveto Jezusovo ime
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Torek
Elizabeta Seton, redovnica
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Sreda
Janez Nepomuk, škof

18h
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+ Stanislav Šušteršič
+ Martina Bole
+ Rudolf Bandel
+ Marija Klobučar
+ Antonija Filipčič
+ Boris Debevec
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Četrtek
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
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+ Justina Vasiljev, 8. dan
za zdravje in mir
Studeno + Slavko Rebec in Janko Milavec

7.
jan.

Petek
Rajmund Penjafortski, duhovnik

18h
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za zdravje
Gorenje + Karlo Prelaz

8.
jan.

Sobota
Severin Noriški, opat

18h
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++ starši Ivana in Jožef Bizjak
++ Fanči in Marjan Jarec

9.
jan.

JEZUSOV KRST
Hadrijan, opat
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+++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič
+++ Marinšek in Križman
Studeno +++ Jenček in Mrhar, Strmca 15
za žive in rajne obeh župnij

Bazilij Veliki, škof, cer. uč.
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