13.
dec.

3. ADVENTNA NEDELJA
Lucija, devica in muč.

10h

J v zahvalo
B + Stanislav Verbič

14.
dec.

Ponedeljek
Janez od Križa, duhovnik in
cerkveni učitelj

18h

J za zdravje na duši in na telesu
B + Lucijan Berginc

15.
dec.

Torek
Antonija, Krizina in druge drinske
mučenke

18h

J ++ Marija In Ivan Živic
B +++ Mirko in Marija Antončič in Franica Žagar

16.
dec.

Sreda, (BD)
Adelajda, kraljica

18h

J ++ Hinko in Antonija Mekinda
B Studeno, za duše v vicah, Lohača 9

17.
Četrtek (BD)
18h
dec. Janez de Matha, red. ustan.

J v čast Mariji kraljici in v dober namen
B v zahvalo za 80. let življenja

18.
dec.

Petek (BD)
Vunibald, opat

18h

J za zdravje in mir
B + Olga Zafran

19.
dec.

Sobota (BD)
Urban V., papež

18h

J + Nejc in +++ Bizjak
B za žive in rajne

4. ADVENTNA NEDELJA
20.
BD = božična devetdnevnica 10h
dec.
Vincencij Romano, duhovnik

J za žive in rajne župljane
B ++ Marija in Franc in +++ Mulec
D ++ Ivana in Jožef Bizjak

 Vstopili smo v 3. adventni teden. To je teden veselja, ob spoznavanju, da napredujemo v pripravi na
praznovanje Gospodovega rojstva in da je to vse bližje.
 Verouk bo še ta teden za vse razrede na domu. Nato sledijo božično novoletne počitnice, katerih namen je, da
izkoristimo več časa za notranjo in zunanjo pripravo na božič, spoved, molitev, božična devetdnevnica, itd.
 Prenos svete maše v živo na spletu bo še naprej vsak dan med tednom ob 18. uri ter v nedeljo ob 10. uri.
Povezavo do prenosa najdete na spletni strani župnije Postojna.
 Možnost za prejem svetega obhajila med tednom je od 18.35 - 18.50, ob nedeljah od 10.50 do 11.05 v Postojni in
v Studenem, od 10.50 do 11. ure.
 V sredo, 16. decembra se začne božična devetdnevnica v čast kralju, ki prihaja.
 V četrtek, 17. decembra, ob 21. uri bo spletno srečanje zakonske skupine.
 V petek, 18. decembra dopoldne obisk bolnih in ostarelih za prejem svete spovedi in obhajila. Kdor
 V petek, 18. decembra ob 19.30 srečanje mladih po spletu.
 Čas za spoved v tretjem in četrtem adventnem tednu je vsak dan med tednom od 9. do 12. in 15. do 17. Prosimo
vas, da se predhodno najavite po telefonu. Lahko pošljete tudi sms. Pokličite duhovnika, pri katerem želite opraviti
spoved. Župnika na GSM 041 379 458 ali vikarja na GSM 041 509 240.
 Skavti in skavtinje bodo letos delili plamen miru (Betlehemsko luč miru) v Postojni pod stopnicami pri vhodu v
župnišče v nedeljo, 20. 12., od 9. do 11.30 in od 16. do 19. ter v ponedeljek, 21. 12., torek, 22. 12; in sredo, 23. 12.,
od 18.30 do 19.30.
 V Studenem bodo skavti delili plamen lučke miru v nedeljo, 20. 12., od 9. do 11..
 Pred nami je tretji adventi teden, naredimo veselje kralju, ki prihaja in našemu življenju z dobro adventno
pripravo. Delajmo na tem, da bi Gospoda prepoznavali in zanj pričevali. Naj nas vodi vodilo apostola Pavla:
»neprenehoma molite, v vsem se zahvaljujete, vedno se veselite.«

