
RAZMISLEK ZA POSTNI ČAS - ZADNJA BESEDA

Bog je dober in vse, kar je ustvaril, je dobro. Ne pozabimo na to, ko premišljujemo 
o letošnjih postnih sklepih. Bog nam naroča, naj se odrečemo nekaterim užitkom, 
da se mu bomo laže posvetili. To ne pomeni, da so ti »užitki« slabi. Nič ni narobe 
s posladkom po kosilu. Gospod nam naroča, naj se odpovemo nečemu dobremu, 
da bomo prejeli nekaj boljšega, kakor Jezus, ki se je odpovedal nebesom, da bi nas 
odrešil greha.

Če nam bo greh, ki ga vidimo okoli sebe, ali celo greh v našem srcu jemal pogum, se 
spomnimo, da ni treba, da zlo zmaga, in ni treba, da ima greh zadnjo besedo. Zlasti 
v postnem času, ko se obračamo h Gospodu, lahko doživimo Jezusovo zmago nad 
grehom tudi kot svojo. Lahko odkrijemo dodatno milost, da se bomo uprli nekemu 
grehu ali končno odpustili nekomu, ki nas je prizadel.

Imamo dobrega Boga, ki nas je ustvaril »zelo dobre«. Naj nas milost letošnjega posta 
še bolj zbliža z njim in nam pomaga odsevati njegovo dobroto. Opravimo dobro 
spoved. Naj ima naša odločitev za Boga in za naše spreobrnjenje zadnjo besedo.

ZVONOVI
glasilo župnij dekanije postojna

Kadar smo bolni, se zatečemo k zdravni-
ku. Kadar je kje velika razprodaja, steče-
mo v nakupovalno središče. Ko vidimo 
malčka, ki pade, stečemo k njemu ter 
ga dvignemo in potolažimo. Velikonoč-
ni evangelij pa nam pripoveduje, da sta 
tudi Peter in Janez tekla. Na velikonočno 
jutro sta stekla h grobu, potem ko jima je 
Marija Magdalena povedala, da je Jezu-
sovo telo izginilo.

Zdi se, da je veliko ljudi iskalo Jezusa. 
Rimski stotnik, obsedeni mož in žena, 
ki je krvavela. Gobavec, žena, znana kot 
grešnica in cestninar Zahej, pa mati ob-
sedenega otroka, bogati mladenič in sle-
pi Bartimaj. Ne pozabimo vseh ljudi, ki 
so obstopili Jezusa v vsakem mestu, ki ga 
je obiskal.

Jezus je nekoč rekel: »Pustite otroke in 
ne branite jim priti k meni, kajti takih je 
nebeško kraljestvo« (Mt 19,14). Dejal je 
tudi: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni 
in obteženi in jaz vam bom dal počitek 
(Mt 11,28). »Kdor pride k meni, ga niko-
li ne bom zavrgel« (Jn 6,37). To je odprto 
povabilo. Ni zavezujočih pogojev. Jezus 
želi, da bi vsi prišli k njemu takšni, ka-
kršni so/smo.

Sprejmimo tudi mi Jezusovo povabilo v 
tem velikonočnem času. Stecimo k nje-
mu. Ne zadržujmo se, ker mislimo, da 
nismo vredni. Stecimo, da bomo dele-
žni njegovega prekipevajočega usmilje-
nja. Za nas je postal živi Kruh iz nebes, 
obljubil nam je, da nam bo poslal Duha 
Tolažnika.

VELIKONOČNO VOŠČILO - »SKUPAJ STA TEKLA« (Jn 20,4).



DOGODKI IN PRAZNOVANJA V DEKANIJI

Ko sta Peter in Janez stekla h grobu, sta 
bili njuni srci polni upanja. Naj se veli-
konočno upanje prebudi tudi v nas. Sko-
zi postni in velikonočni čas bodimo čim 
več z Jezusom. On je vstal in živi. On je 

vedno z nami, v nas. Želi nam pomagati, 
kakor je pomagal ljudem, ki so pritekli 
k njemu. Ponavljajmo vzklik: »Gospod, 
verujem, da si vstal. Hvala, da si me po-
klical k sebi.«

ZAČETEK NOVEGA KATEHUMENATA bo v 
soboto, 9.3., ob 19.30 v Postojni. Na srečanje 
vabljeni vsi odrasli od 16. leta naprej, ki bi 
radi stopili na pot krščanske vere in prejeli 
zakramente uvajanja, sveti krst, spoved, sve-
to obhajilo in birmo. 

POSTNA OBNOVA ZA PEVCE bo na prvo po-
stno nedeljo, 10.3., ob 15.30. Najprej bo sre-
čanje z dirigentom in organistom Gregorjem 
Klančičem. Nato bo ob 18. uri v cerkvi sv. 
Štefana križev pot.

KRIŽEV POT V NARAVI bo vse postne nede-
lje, ob 15. uri v Slavini, in sicer od pokopali-
šča do cerkve svetega Križa v Selcah. Križev 
pot bodo vodile naslednje skupine: na prvo 
postno nedeljo, 10.3. člani dekanijske Kari-
tas; na drugo postno nedeljo, 17.3. župnija 
Slavina, na tretjo postno nedeljo, 24.3. za-
konci; na četrto postno nedeljo, 31.3. mladi 
in birmanci; in na peto postno nedeljo, 7.4. 
molitvene skupine. 

TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON, drugi termin 
bo 8.3. in 9.3. ter 15.3., 16.3. in 17.3., ob 16. 
uri.

PRVI POSTNI VEČER bo v četrtek, 14.3., ob 
19. uri. Namenjen bo predstavitvi knjige Na 
obalah spomina, ki nam jo bodo predstavili 
predstavniki Mohorjeve družbe in avtorica 
knjige gospa Jožica Janežič. Jožica Janežič 
(1936) se je rodila v Zalogu pri Postojni. V 
knjigi Na obalah spomina opisuje svoje otro-
štvo v času fašizma, nacizma in komunizma 
na naših tleh ter odločitev za odhod v svobo-
dni svet čez lužo, najprej v Avstralijo in nato 
v Ameriko.

DRUGI POSTNI VEČER bo v četrtek, 21.3., 
ob 19. uri. Gost večera bo postojnski vikar 
g. Bogomir Trošt, ki nam bo spregovoril o 
bogoslužjih pri Božjem grobu v Jeruzalemu.  

TRETJI POSTNI VEČER bo v četrtek, 28.3., 
ob 19. uri. Z nami bo Abend, slavilna skupi-
na. Skupaj z njimi bomo imeli slavilni večer 
v cerkvi pred Najsvetejšim. 

ŠKOFIJSKO ROMANJE STREŽNIKOV v Za-
plaz na grob blaženega Alojzija Grozdeta bo 
v soboto, 23.3. Avtobus bo pobiral strežnike 
v Pivki ob 7. uri, v Slavini ob 7.20, ob 8. uri v 
Postojni. Lepo vabljeni. 

24 UR ZA GOSPODA bomo letos izvedli v 
župnijskih cerkvah v dekaniji. Češčenje se 
bo začelo v petek, 5.4., ob 19. do 23. ure v 
Hrenovicah in se nadaljevalo v Postojni od 
23. ure do sobote, 6.4., do 4. ure. V soboto se 
bo češčenje nadaljevalo v župniji Pivka od 4. 
do 6. ure; v Šmihelu od 6. do 8. ure; v Štivanu 
od 8. do 10. ure; v Košani od 10. do 12. ure; v 
Slavini od 12. do 14. ure; v Zagorju od 14. do 
16. ure in Studenem od 16. do 18. ure, kjer se 
bo tudi zaključilo. 

DEKANIJSKO SREČANJE ZA BIRMANCE 
bo v soboto, 16.3., od 9. do 13. ure. Srečanje 
bodo vodili animatorji Mladi za Kristusa. 
Tema srečanja bo ljubezen v čistosti in vese-
lju do življenja. 

DEKANIJSKO SREČANJE ZA BOTRE bo v 
soboto, 30.3., ob 19. uri. Na srečanju bomo 
spodbudili botre k opravljanju njihove služ-
be.  



IZPRAŠEVANJE VESTI ZA DOBRO 
SPOVED
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spored spovedovanja v dekaniji pred veliko nočjo 2019

Hrenovice: 
nedelja, 7.4., ob 14. uri 

Postojna:

nedelja, 7.4. ob 17. uri 

mladi:

zakonci

 

 

 

Pivka: 

Slavina
nedelja, 7.4., ob 14. uri  

Šmihel:

Zagorje:
nedelja, 7.4., ob 17. uri 

Orehek:

Trnje: 
nedelja, 14.4., ob 14 uri  

Ubeljsko:

Košana
nedelja, 14.4., ob 14. uri  

Razdrto:

Studeno: Matenja vas: 
nedelja, 14.4., ob 14. uri 

Prosimo vas, da spoved opravi-

-

Spoved v Postojni dopoldne

priznal in povrnil škodo?
-

-

-

-


