OZNANILA ZA ŽUPNIJI POSTOJNA IN STUDENO
33. nedelja med letom
15.
nov.

33. NEDELJA MED LETOM
Albert Veliki, škof in cerkveni
učitelj

10h

16.
nov.

Ponedeljek
Marija Škotska, kraljica

18h

J za zdravje
B + Danijela Smlednik

17.
nov.

Torek
Elizabeta Ogrska, redovnica
ZAVETNICA MALI OTOK

18h

J ++ Antonija in Franc Čeč
B + Stanislav Ferjančič, 30. dan in + Ivan Počkar

18.
nov.

Sreda
Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

18h

J ++ Alojz in Frančiška Čeč
B za žive in rajne obeh župnij

19.
nov.

Četrtek
Matilda, redovnica, mistikinja

18h

J v čast sv. Duhu za razsvetljenje
B STUDENO + Franc Magajna, dar namesto cvetja

20.
nov.

Petek
Edmund, kralj

18h

J za zdravje po namenu Slavec
B + Marija Marinčič

21.
nov.

Sobota
Darovanje Device Marije

18h

J + Franc Hrastovec
B STUDENO ++ Jože in Matija Simčič in +++ Simčič,
Studeno 53

22.
nov.

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
Cecilija (Cilka), dev. in muč.

10h

J za vse žive in pokojne pevce
D v zahvalo in priprošnjo Mariji za zdravje
B ++ Albina in Anton Penko

18h

D + Stano Dolenc
J STUDENO, ++ starši in +++ Širca, Studeno 53
B +++ Leskovec

 Danes obhajamo 4. svetovni dan ubogih in začenjam teden molitve za zapornike. Prihodnjo nedeljo pa bomo s
praznikom Kristusa kralja vesoljstva zaključili cerkveno leto.
 Od petka, 13. 11., do nadaljnega, so še poostreni ukrepi glede karantene. Svete maše mašujeva duhovnika še
naprej zasebno brez udeležbe ljudstva.
 Župnikovo mašo lahko spremljate v živo na youtube kanalu Župnije Postojna, med tednom ob 18. uri in ob
nedeljah ob 10. uri. Povezava je objavljena na župnijski spletni strani.
 Možnost za prejem svetega obhajila je odslej samo po predhodnem dogovoru z župnikom po telefonu, prav tako
tudi sveta spoved.
 Verouk tudi ta teden za vse razrede poteka na daljavo.
 Srečanje zakonske skupine po zoomu bo v četrtek, 19. 11., ob 20.30.
 Srečanje mladih po zoomu bo v petek, 20.11., ob 19.30. Tema: Kako brati Sveto pismo? (Program Alfa).
 Možnost darovanja za potrebe župnije in za druge namene sprejemamo v župnijski pisarni, prav tako pa
lahko darujete svoj dar na TRR župnije, ki je objavljen na spletni strani župnije.
 ZAHVALA ŽUPNIKA IN VIKARJA vsem vernikom za prejete darove za biro. Bog naj vam obilno povrne z
zemeljskimi in večnimi darovi.
 ZAHVALA PEVCEM in PEVKAM ob godu sv. Cecilije za njihovo zvesto in požrtvovalno sodelovanje s
petjem pri mašah in ostalih bogoslužjih. Naj korona čim prej preneha, da se bo ponovno slišalo zborovsko
petje.
 Vsem želimo blagoslovljen teden in vse dobro. Kljub karanteni uporabljajmo svoje talente, da bomo pomagali drug
drugemu, zlasti pa tistim, ki so med nami najbolj ubogi, nemočni in pomoči potrebni.

