4. ADVENTNA NEDELJA
J za žive in rajne župljane
20.
BD = božična devetdnevnica 10h B ++ Marija in Franc in +++ Mulec
dec.
D ++ Ivana in Jožef Bizjak
Vincencij Romano, duhovnik
21.
dec.

Ponedeljek (BD)
Peter Kanizij, duh. in cerk. uč.

18h

J +++ Jurca, Podboj in Negro
B + Frančiška Bajec, 30. dan

22.
dec.

Torek (BD)
Frančiška K. Cabrini, red. ust.

18h

J + Roza Hmeljak, 30. dan
B +++ Mihevc

23.
dec.

Sreda (BD)
Janez Kancij, duhovnik

18h

J + Stanko Antončič
B Studeno, + Milojka Mozetič, Studeno 62

24.
dec.

Četrtek (BD)
Adam in Eva
Sveti večer

18h

J + Frančiška Požar
B Studeno, v zahvalo in čast sv. Štefanu

25.
dec.

Petek
BOŽIČ
Damaz I., papež

8h J za žive in rajne
10h J +++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič
10h B Studeno, za zdravje
16h J po namenu
17h B za verne duše
18h B + Franc Smrekar

26.
dec.

Sobota
SVETI ŠTEFAN, dikon in muč.
Dan samostojnosti – d.p.

27.
dec.

SVETA DRUŽINA
Janez, apostol, evangelist

8h B po namenu
10h J ++ Franc Stegel in Milka Doles
10h B Studeno, v zahvalo in čast sv. Štefanu
18h J v zahvalo in čast sv. Štefanu
8h B + Marko Čeh, 30. dan
10h J za žive in rajne obeh župnij
10h B Studeno + Gabrijela Sivec
18h J + Marija Matičič, osmina

 Vstopili smo v 4. adventni teden. V četrtek praznujemo sveti večer, v petek božič in v
soboto, župnijski praznik sv. Štefana, dan samostojnosti.
 V soboto, 18. 12. je škof Juri Bizjak, koprski škof dovolil v skladu z navodili vlade in NIJZ,
da lahko duhovniki v koprski škofiji mašujejo ob navzočnosti vernikov ob upoštevanju
posebnih navodil.
 Za župniji Postojna in Studeno velja naslednja navodila:
SVETE MAŠE OB DELAVNIKIH od ponedeljka, 21. 12.
 Tedenske svete maše v Postojni se lahko udeleži 16 predhodno prijavljenih oseb (člani
skupnega gospodinjstva se štejejo kot ena oseba).
 V Studenem se lahko udeleži svete maše 7 prijavljenih oseb. (člani skupnega
gospodinjstva se štejejo kot ena oseba).
 K maši se prijavite po telefonu župniku (041 379 468) ali vikarju (041 509 240) v času od
14 od 15. ure. Prosimo, da upoštevate ta termin. Prijava je možna za en teden v naprej.






Vse osebe morajo biti zdrave, nositi maske in si pred vstopom v cerkev razkužiti roke.
Pri mašah petje ni dovoljeno.
Svetih maš na podružnicah zaradi premajhne uporabne površine do nadaljnjega ne bo.
Župnik bo še naprej daroval sveto mašo zasebno iz kapele ob 18. uri s spletnim
prenosom.
SVETI VEČER, 24. 12.
 Na sveti večer bo spletni prenos svete maše iz cerkve v Postojni ob 18. uri s
sodelovanjem družin po ZOOMU.
 Ob 17.40 se bo začela božičnica po ZOOMU. Zato bodo pri tej maši navzoči samo
bogoslužni sodelavci.
 Po maši bo prejem svetega obhajila med 19.00 – 19.20.
BOŽIČ, 25. 12.
 Na božič bodo svete maše v Postojni ob 8h, ob 16h, 17h, in 18h. K vsaki od teh maši se
lahko prijavi 16 oseb oz. 16 družin ali skupnih gospodinjstev. Prijava je možna samo po
telefonu.
 Mašo ob 10. uri bomo predvajali po spletu, zato bodo pri tej maši navzoči samo
bogoslužni sodelavci.
 V Studenem bo sveta maša ob 10. uri. K maši se lahko prijavi 7 oseb oz. 7 družin ali
skupnih gospodinjstev.
 Sveto obhajilo bomo delili na božič ljudem od 11.00 do 11.15.
SVETI ŠTEFAN, 26. 12.
 Na praznik župnijskega zavetnika svetega Štefana bodo v POSTOJNI svete maše ob 8h,
ob 10h in ob 18h.
 K maši ob 8h in ob 10h se lahko prijavi 16 oseb, oz. 16. družin, ki sestavljajo skupno
gospodinjstvo.
 Sveto obhajilo izven maše se bo delilo od 11. do 11.15. in ob 19.00 do 19.15.
 Mašo ob 18. uri bomo predvajali po spletu, zato bodo pri tej maši navzoči samo
bogoslužni sodelavci.
NEDELJA SVETE DRUŽINE, 27. 12.
 V nedeljo, 27. 12. bodo svete maše kakor na praznik svetega Štefana.
 PREDBOŽIČNA SPOVED. Čas za spoved v četrtem adventnem tednu je še od ponedeljka do
četrtka, od 9. do 12. in 15. do 17. Prosimo vas, da se predhodno najavite po telefonu.
Pokličite duhovnika, pri katerem želite opraviti spoved. Župnik, GSM 041 379 468; vikar,
GSM 041 509 240.



 VEROUKA ta in prihodnji teden ni.
 V evangeliju 4 adventne nedelje smo slišali: Ne boj se Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Naj te besede veljajo tudi nami v praznovanju božičnih praznikov.

