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Uvodnik: BOG PRIHAJA NAPROTI, PRIČAKUJMO GA!

Da se lahko srečamo z Učlovečenim, moramo božič prav razumeti.
Šele takrat, ko ozavestimo, na kaj se
v resnici želimo pripraviti, lahko v
to usmerimo svoje življenje. In zato
imamo pred nami adventni čas, čas
pričakovanja in čas priprave. Prav je,
da ga izkoristimo. Naj ne bo letošnji
božič samo to, kar nam ponuja potrošniška družba; lučke, dobra hrana,
darila, družinsko praznovanje.
Pravi božič želi našo preobrazbo,
spreobrnjenje. Bog, v katerega verujemo, postane s tem namenom človek. Veliki in vsemogočni se napravi
šibek in nemočen kot dete v jaslih.
Tako zelo se nam približa, da sam
postane človek. Tako zelo nas ljubi,
da se spusti v našo temo, v našo bolečino, v našo žalost in našo omejenost.
Približa se nam v podobi otroka, da
bi v njem zaslutili veličino Boga in ga

mogoče bolje dojeli.
To je naš Bog, tako velik in močan,
da se lahko napravi majhnega in šibkega. To je naš Bog, poln ljubezni, da
se ves podari človeku. To je naš Bog,
ki ga nič ne moti, da se rodi v hlevu
- v hlevu mojega in tvojega življenja,
kjer je pogosto umazano in nepospravljeno.
Bog prihaja na svet. Ne čaka na to, da
pride svet k njemu, da mi pridemo
k njemu. On prihaja k nam. Za svoje rojstvo si ni »rezerviral« udobne
sobe in takoj po rojstvu mu je napovedan beg, brezdomstvo in zatočišče
v tuji deželi. Ne želi udobja, prihaja v
našo resničnost - v našo temo, brezdomstvo, umazanijo in omejenost
človeškega življenja. Prihaja k nam,
ker je nam pogosto težko iti do njega.
Sprejmimo njegovo ljubezen in dopustimo, da nas njegova bližina prevzame.
Vsem želim milosti poln in duhovno bogat advent, da bo srečanje z
Učlovečenim resnično in iskreno. Pa
veliko milosti, zdravja in uspehov v
novem letu 2018.
Vaš dekan

DOGODKI IN PRAZNOVANJA V DEKANIJI

Natečaj Karitas
Skupaj z dekanijsko Karitas, katehisti in
katehistinjami v dekaniji smo priredili
likovno in literarno rastavo z naslovom:
Kje sem doma? Na natečaj so se odzvali
otroci iz dekanije. Pripravili smo razstavo, ki si jo lahko ogledate v župnijski
dvorani v Postojni.
V torek, 27. 11., je bilo zanimivo in bogato predavanje Ddr. Verene Perko, arheologinje in muzeologinje, ki nam je
spregovorila o pomenu zavedanja naših
korenin, ki nam omogočajo spoštovanje
naše dediščine. Predavanja se je udeležilo več kot 60 ljudi.

Miklavževanje
V prvem tednu v decembru nas bo po
župnijah obiskal sv. Miklavž in obdaril
otroke s svojimi darili. Vsem, ki pomagate svetemu Miklavžu pri darovanju,
se iskreno zahvaljujemo za prostovoljno
delo. Prav tako se zahvaljujemo tudi občini Postojna, ki je donirala 1.500,00€ za
nakup daril, in tudi krajevnim skupnostim, ki so pomagale Miklavžu s svojo
donacijo. V dekaniji Postojna bomo obdarili 900 otrok.

Adventno predavanje
V petek, 15. 12., ob 19. uri bo v župnijski
dvorani v Postojni adventno predavanja
terapevta Miha Kramlija, vodja ambulante za zdravljenje odvisnosti, ki deluje
pri Zdravstvenem domu Nova Gorica.
Spregovoril nam bo o zasvojenosti z internetom in novimi tehnologijami.
»Zasvojenost z novimi tehnologijami
pride v hišo čisto potiho. Ko je opazna,
pa je že zelo hudo. Če ne bomo ukrepa-

li, se nam obeta katastrofa«, pravi Miha
Kramli.
Na predavanje vabljeni vsi, posebno pa
starši osnovnošolskih otrok.

Sveti Štefan
Na god svetega Štefana vabimo vernike
dekanije Postojna na slovesno praznovanje dekanijskega in farnega zavetnika
svetega Štefana. Slovesno sveto mašo
bo v torek, 26. 12. 2017, ob 18. uri vodil
gospod škof Metod Pirih. Povabljeni ste
vsi duhovniki dekanije in prijatelji svetega Štefana.

Blagoslov družin
Blagoslov družin bo na praznik Svete
družine v nedeljo, 31. 12. 2017. Duhovniki želimo, da bi blagoslov zajel čim več
družin, zato lepo vabljeni.

Božičnica 2018
V sklopu celoletnega praznovanja
700-letnice župnije Hrenovice bomo
imeli božičnico odraslih in otroških
pevskih zborov v Hrenovicah, 7. 1.
2018, ob 16. uri. Zbori so povabljeni, da
zapojejo samostojno eno pesem, če pa
je kratka, lahko tudi dve. Skupne pesmi
bodo: A. Misson: Zvezde gorijo, J. Rutter: Božična uspavanka, C. Saint-Saen:

Dar svoj vzemite vsi in F. Gačnik: Neko
noč.
S skupnimi pesmimi bodo dekanijski
zbori sodelovali tudi na dobrodelnem
koncertu v Drežnici 13. 1. 2018, ob 18.
uri.
Nastopajoči zbori prijavijo svojo udeležbo in število udeležencev do nedelje,
31. 12. 2017, msgr. Vincenciju Lapajni,
župniku v Hrenovicah, na tel. 041/615838 ali na elektronsko pošto vincencij.
lapajne@rkc.si.

Starši in botri ob krstu otroka
Dekanijska priprava staršev in botrov na
krst njihovih otrok bo v dekaniji zopet
potekala v mesecu februarju. V soboto,
3. 2. 2018, ob 16. uri bo v župnijski dvorani v Postojni prva priprava; v soboto,
10. 2. 2018, druga in v soboto, 17. 2.
2018, tretja. Na drugo srečanje so povabljeni tudi botri.
Priprave se morajo udeležiti tisti starši,
ki bodo krstili prvega otroka, in starši,
ki se še niso cerkveno poročili, ostalim
staršem pa je priprava priporočena.
Prijavnico za tečaj dobijo starši pri domačem župniku pred začetkom tečaja.
Naslednji tečaj priprave staršev na krst
se bo začel v soboto, 5. 5. 2018.
Starši in botri vabljeni!

Tečaj za zakon
Prvi tečaj zaročencev za zakon v letu
2018 bo v dekaniji Postojna potekal dva
zaporedna vikenda: od petka, 19. 1., do
nedelje, 21. 1., in od petka, 26. 1., do sobote, 27. 1. Tečaj bo potekal od 16. do
18. ure v župnijski dvorani v Postojni
na naslovu Vilharjeva 2, 6230 Postojna.
Prijaviti se je potrebno do nedelje, 14. 1.

2018, neposredno dekanijskemu uradu
Postojna na tel. 05 720-46-40 ali na tel.
041 379 468 ali na e-mail zupnija.postojna@rkc.si.
Lahko pa se prijavite tudi domačemu
župniku, kjer dobite tudi vse informacije glede rezervacije terminov za zapisnik
in cerkveno poroko. Naslednji tečaj bo
2. - 3. in 9. - 10. 3. 2018. Svetujemo obisk
tečaj eno leto pred poroko.

Nov tečaj katehumenata
V soboto, 24. 2. 2018, ob 19. uri se bo v
župnišču v Postojni začela nova priprava uvajanja odraslih v krščansko vero.
Katehumenat bo potekal do velike noči
2019, ko bodo kandidati prejeli zakramente krsta, birme in obhajila. Kdor je
samo civilno poročen ali živi v zunajzakonski skupnosti se mora pred ali pri
prejemu zakramentov uvajanja tudi cerkveno poročiti. Interesenti pokličite na
številko 041 379 468 in se prijavite pri g.
dekanu Jožefu Korenu.

Spored spovedovanja v dekaniji
Dežurstvo v Postojni dopoldne
Sreda, 20. 12., od 9. - 11. ure (g. Jože Jakopič in g. Vinko Lapajne)
Četrtek, 21. 12., od 9. - 11. ure (g. Janko
Kosmač in g. Niko Štrancar)
Petek, 22. 12., od 9. - 11. ure (g. Marjan
Škvarč in g. Zdenko Štrukelj)
Glede spovedovanja opozarjamo zlasti na to, da bi poskušali opraviti sveto
spoved čim prej, da ne bi odlašali do zadnjega dne, saj se moramo tudi duhovniki pripraviti na praznovnanje. Mladi
bodo imeli skupno dekanijsko spoved v
petek, 22. 12., ob 19. uri; zakonci pa v
soboto, 16. 12., ob 20. uri.

ADVENTNO SPOVEDOVANJE PO ŽUPNIJAH V DEKANIJI
Slavina
Nedelja, 10. 12. ob 14. uri
g. Jožef K,oren
g. Janko Kosmač
Šmihel
Nedelja, 10. 12., ob 14. uri
g. Zdenko Štrukelj
g. Božidar Rustja
Zagorje
Nedelja, 10. 12., ob 16. uri
g. Jožef Jakopič
g. Vincencij Lapajne
Hrenovice:
Nedelja, 17. 12., ob 14. uri
g. Jožef Jakopič
g. Zdenko Štrukelj
Matejna vas:
Nedelja, 17. 12., ob 14. uri
g. Jožef Koren
g. Janko Kosmač

Veliko Ubeljsko
Nedelja, 10. 12., ob 14. uri
g. Marjan Škvarč
g. Jožef Jakopič
Košana
Nedelja, 10. 12., ob 14. uri
g. Vincencij Lapajne
g. Niko Štrancar
Studeno
Nedelja, 10. 12., ob 16. uri
g. Marjan Škvarč
g. Niko Štrancar
Pivka
Nedelja, 17. 12., ob 14. uri
g. Vincencij ,Lapajne
g. Niko Štrancar
Trnje
Nedelja, 17. 12., ob 14. uri
g. Marjan Škvarč

Orehek
nedelja, 17. 12., ob 15.30 uri
g. Jožef Koren
g. Janko Kosmač

Postojna

v soboto, 16. 12., ob 20. uri ZAKONCI;
v nedeljo, 17. 12., ob 17. uri (Jožef K, Janko K. in Jožef Jakopič)
v torek, 19. 12., ob 17. uri (Jožef K. in Janko K.)
v sredo, 20. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Jože Jakopič in g. Vinko Lapajne)
in ob 17. uri (Jožef K. in Janko K. in Alan T.)
v četrtek, 21. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Janko Kosmač in g. Niko Štrancar)
ob 20. uri (Jožef K., Janko K. in Alan T.)
v petek, 22. 12., od 9. ure do 11. ure (g. Marjan Škvarč in g. Zdenko Štrukelj)
ob 17. uri (Jožef K., Janko K. in Alan T.)
v petek, 22. 12., ob 19. uri MLADI
Izdal: Župnijski urad Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, zupnija.postojna@rkc.si.

