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Tiha nedelja - čas za spoved!
V nedeljo bomo poslušali evangelij o Jezusu,
ki je že krenil proti Oljski gori. Na poti so mu
pismouki in farizeji pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Povedali so mu, da je
Mojzes ukazal takšne ljudi kamnati. Preizkušali so Jezusa in želeli izvedeti njegovo mnenje.
Jezus predlaga, da tisti, ki je brez greha, vrže
kamen vanjo. Nato se skloni in začne pisati po
tleh. Nihče ni vrgel kamna, ampak so se začeli
razhajati od najstarejših do najmlajših.
Dobro vemo, da smo vsi grešniki, razen Jezusa
in Jezus ne obsoja grešnice. Ne obsoja niti nas,
ampak nam kakor grešnici svetuje, spreobrni se
in ne greši več!
Smo pripravljeni narediti ta korak? Naredimo
ga v tem tednu z dobro spovedjo. Za to pa potrebujemo tudi tišino v kateri se bomo umirili
in srečali sami s seboj, s svojo vestjo in z Gospodom. Vsem želim dobro spoved.
Vaš župik
POVZETEK POROČILA ŽUPNIJSKE KARITAS POSTOJNA. Karitas ima dvakrat mesečno, ob četrtkih, po 5 ur organizirano dežurstvo stalne ekipe prostovoljcev. Karitativno delo opravlja 12 stalnih sodelavcev in
3 občasni sodelavci. Skupaj je bilo v letu 2018 opravljenih 6.834 ur prostovoljnega dela, podeljenih je bilo 1.628 prehrambnih paketov. Razdeljena
je bila denarna pomoč v višini 4.000€, in 27.465 kg hrane. Župnijska Karitas Postojna je sodelovala tudi v vseh akcijah, ki sta jih organizirala Škofijska in Slovenska Karitas. Vsem stalnim in občasnim sodelavcem Župnijske Karitas se za njihovo požrtvovalno delo in trud v preteklem letu
iskreno zahvaljujemo. Bog ve, če ni še kdo med nami, ki ga božji glas kliče v vrste sodelavcev župnijske Karitas. Zato pogum in več kot dobrodošli.

RADIJSKI MISIJON V nedeljo,
7.4. se bo na Radiu Ognjišče začel
14. radijski misijon. Naslov letošnjega radijskega misijona je »Cerkev je mlada«. Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče.
RAZPORED SPOVEDI ODRASLIH V POSTOJNI
Nedelja, 7.4., ob 17. uri (Jakopič,
Trošt).

Torek, 9.4., od 9. do 11. ure (Jakopič).
Sreda, 10.4., od 9. do 11. ure,
(Koren).
Četrtek, 11.4., od 9. do 11. ure
(Štrancar) in ob 18. uri do maše
(Koren, Trošt).
Petek, 12.4., od 9. do 11. ure
(Škvarč) in ob 18. uri do maše
(Trošt), spoved mladi ob 20. uri
(Koren, Trošt).
Sobota, 13.4., ob 20. uri (Koren,
Trošt).
Nedelja, 14.4., ob 18. uri (Lapajne,
Trošt).
Ponedeljek, 15.4., od 9. do 11. ure,
(Lapajne in Škvarč) in ob 18. in
20. uri (Koren, Trošt).
Torek, 16.4., od 9. do 11. ure,
(Štrukelj in Trošt) in ob 18. uri
(Lapajne, Koren in Trošt do
maše).
Sreda, 17.4., od 9. do 11. ure,
(Trošt in Lapajne) in ob 18. uri
(Škvarč, Koren do maše).
CVETNA NEDELJA
V nedeljo, 14.4., ob 10. uri bo blagoslov oljčnih vejic pri kapelici

Lurške Matere Božje v Studenem,
nato pa gremo v procesiji z zelenjem v cerkev svetega Jakoba, kjer
bo sveta maša. Oljke boste dobili
že na tiho nedeljo in v tednu po
tihi nedelji. Darovi, ki jih boste ob
tem namenili, so za potrebe istrskih cerkva.
SPOVED ODRASLIH V STUDENEM V nedeljo, 14.4., ob 16.30.
Spovedujeta msgr. Vinko Lapajne
in g. Niko Štrancar.
VEROUK IN SPOVED VEROUČENCEV
V tednu od 7.4., do 13.4. imajo veroučenci 2. razreda verouk v četrtek, 11.4.. Ostali razredi pa velikonočno sveto spoved v petek, 12.4..
Četrti in peti ob 16. uri. Šesti in
sedmi razred ob 17. uri in 8. in 9.
razred ob 18. uri. V velikem tednu
od 14.4., do velikonočnega ponedeljka, 22.4. ni verouka. Vsi veroučenci naj se udeležijo obredov svetega tridnevja in velike noči.
DUHOVNE VAJE ZA VEROUČENCE 8. IN 9. RAZREDA bodo
letos od petka, 26.4. do nedelje,
28.4. v centru duhovnih vaj v Planini. Prijave zbira župnik. Podrobnejša navodila v prihodnjih oznanilih.
OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH PRED VELIKO NOČJO.
Gospod Bogomir Trošt bo obhajal
na domu v torek, 16.4. dopoldne.
Če še kod želi sveto spoved in obhajilo pred praznikom velike noči,
naj pokliče g. Bogomirja po telefonu na številko 041 509 240.

NA VELIKI ČETRTEK, 18.4., bo
slovesna sveta maša ob 19. uri. Dar
pri maši bomo namenili potrebam
dekanijske in župnijske Karitas. Po
maši vabljeni k češčenju Jezusa v
na »oljski gori« in v »ječi«.
VELIKI PETEK, 19.4., je dan strogega posta. Kdor more naj ob 15.
uri moli doma križev pot ali rožni
venec Božjega usmiljenja. Ob 19.
uri bodo obredi v spomin Gospodovega trpljenja in češčenje križa.
Svoj dar bomo namenili za potrebe
Svete dežele in Božjega groba. Po
obredih velikega petka ponovno
povabljeni k češčenju Najsvetejšega v Božjem grobu.
VELIKA SOBOTA, 20.4., ob 7.
uri zjutraj bo blagoslov ognja; to je
dan molka v pričakovanju nečesa
velikega, kar zmore samo Bog; dan
Matere Marije, ki čaka. Povabljeni
k tihi molitvi ob Božjem grobu.

VELIKONOČNA VIGILIJA je
vrhunec bogoslužja vsega leta.
Maša se bo začela ob 20. uri. Po vigiliji sledi še velikonočna procesija.
Udeležimo se velikonočne vigilije
in vstajenjske procesije v čim večjem številu.
NA VELIKO NOČ bo slovesna
sveta maša ob 10. uri. Pri sveti
maši bo ofer - darovanje za cerkev. Po sveti maši bo odprtje VELIKONOČNE RAZSTAVE, ki so
jo pripravile sodelavke in sodelavci župnijske Karitas, ŽPS Studeno
in turističnega društva Podgura.
Razstava bo v kulturnem domu
Betke Čuk. Po blagoslovu razstave
in jedi bo sledil ogled in pokušina.
Razstavo si bo možno ogledati tudi
na velikonočni ponedeljek po sveti
maši.
NA VELIKONOČNI PONEDELJEK bo sveta maša ob 10. uri v
Studenem.
BIBLIČNA SKUPINA, v sredo,
10.4., po maši.
ČIŠČENJE VEROUČNIH PROSTOROV; v tednu od 8.4. do 14.4.
čistita veroučne prostore gospe
Katja Požar in Valentina Lapajne,
v tednu od 15.4. - 21.4. pa gospe
Marjetka Bajc in Erika Volk Rupar.

BLAGOSLOV JEDIL bo po naslednjem urniku: Strmca ob 13.00;
Studeno 13.40; Belsko 14.20; Gorenje 15.00; Bukovje 15.40; Predjama 16.20.
Pri blagoslovu bo vsaka družina
prejela podobico z molitvijo ob velikonočni mizi. Pri blagoslovu jedil
lahko darujete svoj dar za duhovCERKEV SV. JAKOBA čistijo in
nikov blagoslov.
OBLATI Hvala vsem, ki ste tudi krasijo v tednu od 8.4. do 14.4. goletos pekli oblate po vaseh. Naj spe Neva Jakočič in Štefka Milavec;
nas spominjajo na vstalo Jezuso- v tednu od 15.4. do 21.4. pa čistijo
vo telo, ki je postalo kruh večne- cerkev gospe Franka Milavec in Jožica Penko.
ga življenja.

MAŠNI NAMENI
7.
apr.

5. POSTNA NEDELJA
tiha nedelja

8.
apr.

Ponedeljek
Maksim in Timotej, muč.

9.
apr.

Torek
Maksim Aleksandrijski,
škof

10.
apr.

Sreda
Domen, škof

11.
apr.

Četrtek
Stanislav, škof, muč.

12.
apr.

Petek
+ Zenon Veronski, škof

13.
apr.

Sobota
Martin I., papež, muč.

14.
apr.

CVETNA NEDELJA
Lidvina, devica

15.
apr.

Ponedeljek
Paternij, škof

16.
apr.

Torek
Bernardka Lurška, devica

17.
apr.

Sreda
Robert, opat

18.
apr.

Veliki četrtek
Evzebij, škof

19.
apr.

Veliki petek
Leon IX., papež

20.
apr.

Velika Sobota
Teotim, misijonar, škof

21.
apr.

Nedelja
VELIKA NOČ

10h

J

Studeno + Miro Milavec, Studeno 26a

18h

B

Studeno + Franc Čehovin (30 dan)

19h

J

Studeno + Alojz Hostnik

19h

B

Predjama ++ Jakob in Kristina Furlan, Predjama 40

10h

B

Studeno +++ Simčič in Smrdel

19h

B

Gorenje + Anton Jurca, Gorenje 23

19h

B

Studeno + Milojka Mozetič, Studeno 62

19h

B

Studeno Obred spomina Gospodovega trpljenja

19h

B

Studeno +++ Širca in Požar in Fanika in Danica
Tonkovič, Bukovje 27

10h

B

Studeno + Zora Trošt

Anzelm, škof, cer. učitelj

LEPA MISEL Na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko Osebo, ki daje njegovemu
življenju novo obzorje in s tem odločilno smer. Papež Benedikt XVI.
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