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Božji besedi srečamo preroka Jona,
ki oznanja Božje sporočilo, in Ninivljane, ki prisluhnejo; slišimo tudi
Jezusa, ki »je oznanjal Božji evangelij
in govoril: Čas se je dopólnil in Božje
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« (Mr 1,14-15).
4. nedelja med letom – 31. januar
Nov nauk z oblastjo

3. nedelja med letom – 24. januar
Tedaj so se jima odprle oči
Na god sv. Hieronima, 30. septembra, je papež Frančišek leta 2019, na
začetku slavja 1600-letnice svetnikove smrti s pismom »Odprl jima je«
razglasil 3. nedeljo med letom za Nedeljo Božje besede. Lani je bila prvič
pod tem imenom, pred tem pa smo
v Sloveniji kar 30 let imeli Nedeljo
Svetega pisma na zadnjo nedeljo v januarju, torej približno ob istem času,
blizu praznika Spreobrnitve apostola
Pavla, 25. januarja. V pismu se papež
naveže na konec Lukovega evangelija, na pot dveh učencev v Emavs: lani
je bil poudarek »Pogovarjala sta se«,
letos pa »Tedaj so se jima odprle oči«
(Lk 24,31). Vse to nas vabi, da tudi mi
prisluhnemo Božji besedi, da beremo
Sveto pismo, da se o tem pogovarjamo, premišljujemo. Tudi v današnji

Evangelist Marko seveda ni napisal
vseh Jezusovih besed, ni omenil vseh
govorov niti navedel vse njihove vsebine, a Jezusovi poslušalci so vse to
slišali, prevzelo jih je in so ugotavljali: Nov nauk z oblastjo. Čeprav Jezus
sam poudari, da ni prišel odpravit Postave, pa je vendarle moralo biti v njegovem oznanilu toliko novih poudarkov, da ljudje niso mogli spregledati te
novosti. In po dveh tisočletjih je nauk
še vedno nov: sredi sebičnega pehanja za zgolj zemeljskimi dobrinami in
sredi zaverovanosti v zgolj lasten prav
je Jezusov nauk nekaj novega, nekaj
bistveno drugačnega. In bistveno bolj
močnega: Jezus namreč ni ostal pri
besedah, ljudje so takoj opazili, da
ima oblast nad hudobijo in Hudobnim. Prevzeti od tega so glas o njem
razširili po vsej okolici. Odlomek nas
vabi, da tudi sami prisluhnemo Božji besedi, da začutimo Božjo moč, da
oznanjamo Besedo in Močnega.

NAŠE OBČESTVO RASTE, ČE
SMO UKORENINJENI V KRISTUSA, KI JE IZVIR VSE LJUBEZNI Občestvo s Kristusom zahteva,
da smo tudi v občestvu med seboj.
Menih Dorotej iz Gaze v Palestini,
ki je živel v 6. stoletju, je to opisal
takole: »Predstavljajte si krog, ki je
zarisan na tleh, to je črto, ki jo očrta šestilo. Krog naj vam predstavlja
svet, njegovo središče Boga, žarki, ki
iz središča izhajajo pa človeške poti
in navade. Ko svetniki, ki se želijo
približati Bogu, potujejo proti središču kroga, so toliko, kolikor bliže so
središču, tudi bliže med seboj. Velja
pa tudi: čim bliže so drug drugemu,
tem bliže so Bogu. Razumeli boste,
da prav isto velja tudi v obratni smeri, ko se človek odvrne od Boga in se
odpravi navzven: čim bolj se od njega oddaljimo, tem bolj se oddaljimo
tudi od drugih.«
eALFA ZA ODRASLE!
Kaj je to? V eni izmed župnij, kjer
program eAlfa za odrasle že poteka
po zoomu, so takole zapisali. »Vsak
dan si zastavimo na tisoče vprašanj:
kaj obleči, kateri jogurt pojesti, koliko bo spet okuženih, kakšno bo vreme, kateri meni izbrati pri malici, kaj
je še treba kupiti, do kdaj je že treba
vrniti knjige v knjižnico, kdaj je zadnji čas, da grem spat … V trenutku
pomembna vprašanja, so čez nekaj
dni zagotovo že pozabljena. Obstajajo pa tudi vprašanja, ki nam vsake
toliko malo rojijo po glavi, a jih preglasijo vsakdanje stvari. Pa vendar
nam ta vprašanja, ki so tudi večja in
pomembnejša, včasih ne pustijo spati. Zakaj sem tu? Kaj je smisel? Kam
grem? Je življenje kaj več kot to? Toda

redko si vzamemo čas za razmislek o
vsem tem. Zato obstaja Alfa.«
Alfa je kraj, kjer si lahko zastavimo
vsa ta velika življenjska vprašanja in
razmišljamo o njih na glas. Gre za
sproščena srečanja, na katerih lahko vsak deli svoje misli, mnenja in
vprašanja. Brez strahu, da bi ga kdo
obsojal.
Opis srečanja: Srečanja bodo potekala po ZOOMU. V začetku srečanja
je ogled filma, ki povabi k razmisleku
in pogovoru. Prav pogovor je ključni
del Alfe. Tu je čas za odprto debato
in iskrena vprašanja. To je v skupini
zelo različnih ljudi z zelo različnimi
zgodbami resnično zanimivo. Alfa je
za vsakogar, ne glede na prepričanje.
Udeležijo se ga lahko verni, manj
verni in neverni. Te mika? Prijavi se
na župnijski spletni strani. Glej v zavihku obvestila/eAlfa za odrasle.
Prvo srečanje z naslovom »Ali je v
življenju kaj več?« bo v sredo, 3. februarja 2021, ob 19.30 po zoomu.
Prijave zbiramo do prvega srečanja.
GOSPOD, IMAM VSE ZAKRAMENTE. KAJ PA CERKVENA
POROKA? »Kdor v nedogled odlaša z odločitvijo in se ne odloči ne za
poroko ne za duhovni poklic, ostaja
večno otrok, nedorasel, nezrel, nedozorel. Boji se za svojo svobodo. Ne
ve pa, da odločitev ne uniči svobode, ampak omogoča orientacijo, daje
smer v življenju in človeku omogoča,
da napravi iz življenja nekaj velikega
in lepega.« (papež Benedikt XVI.)
SVETE MAŠE Z VERNIKI Še naprej velja, da se je potrebno za obisk
sv. maše prijaviti g. župniku (041
379 468) ali g. vikarju (041 509 240)

v času od 14. od 15. ure. Lahko pošljete tudi sms s svojim imenom, priimkom, dnevom in uro maše. V kolikor so še prosta mesta boste prejeli
sms s potrditvijo. Če sms sporočila
ne prejmete, pomeni, da so mesta že
zasedena.
VEROUK še naprej za vse razrede
poteka na daljavo. Tudi za veroučence prve triade.
MLADI in BIRMANCI bodo imeli
spletno srečanje po zoomu v petek,
29. 1., ob 19.30.
SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTINJ bo po spletu v ponedeljek, 1. 2., ob 19. uri.
GOSPODOVO DAROVANJE—
SVEČNICA V torek, 2. 2., je praznik
Gospodovega darovanja – svečnica.
Sveti maši bosta v župnijski cerkvi v
Postojni in po spletu ob 18. uri. Pri
maši po spletu bodo sodelovale družine in veroučenci. Pri obeh mašah
bo blagoslov sveč. Sveče si priskrbite
sami.
BLAŽEV ŽEGEN V sredo, 3. 2, ko je
god svetega Blaža, bo pri večerni sveti maši Blažev blagoslov. K svetemu
Blažu se zatekamo s prošnjo, da bi
nas Bog na njegovo priprošnjo reši
bolezni v grlu in vsakega drugega zla.
Letos bo duhovnik podelil skupni in
ne posamezni Blažev blagoslov.

vljena na spletni strani župnije Postojna v zavihku obvestila.
VERSKI TISK - NAROČNINA
Naročila za verski tisk sprejemamo
v župnijski pisarni do konca januarja. Cene: Ognjišče 33,50 €, po pošti 34,30; Družina 130,00 €, zbirka
Mohorjevih knjig, 68,00 €, Prijatelj,
11,70 €.
DAR ZA CERKEV OB POGREBU
Zahvaljujemo se sorodnikom Tomaža Kalčiča, ki so darovali dar za cerkve v znesku 165€. Bog povrni.
NAŠA RAJNA + Natalija Mihalič,
Kraigherjeva 5, in + Ivan Maver, Zagon 20. Spomnimo se ju v molitvi.
DAN ODPRTIH VRAT
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita na DNEVE ODPRTIH
VRAT od 30. januarja do 11. februarja 2021. Zaradi epidemije bodo
vsi dogodki potekali preko spleta na
naslovu vpis.stanislav.si, kjer so tudi
objavljene vse informacije o gimnaziji in dijaškem domu.

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita osmošolce in devetošolce
na INFORMATIVNA DNEVA v
PRVI PETEK, 5. 2.: dopoldne obisk petek, 12. februarja 2021, ob 9. in 15.
bolnikov po domovih. V Studenem uri in v soboto, 13. februarja 2021,
bo vikar obiskal bolnike v soboto, 6. ob 9. uri. Zaradi epidemije bodo vsi
2., dopoldne.
dogodki potekali preko spleta na naslovu vpis.stanislav.si.
DEKANIJSKA PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV NA KRST bo v ENA ZA HEC. Punca, ki se mi všeč,
soboto, 6. 2., ob 16. uri potekala po ima korono. Zdaj, ko je izgubila
zoomu. Prijava s prijavnico je obja- okus, imam mogoče kaj šans.

24.
jan.

8h
10h
Frančišek Saleški, škof, c. uč. 10h
Nedelja Božje besede
18h
3. NEDELJA MED LETOM

25.
jan.

Ponedeljek
Spreobrnitev apostola Pavla

26.
jan.

Torek
Timotej in Tit, škofa

27.
jan.

J
J
B
B

++ starši Ipavec (24.3.2020)
za žive in rajne obeh župnij
Studeno, za rajne
+ Marija Renata Šemrov, 1. obletna

za mladino
18h BJ
+ Ana Fajdiga, 30 dan
po namenu za družino Mrsić
18h BJ
+ Antonija Ostanek, osmina

D + Margareta Ferjančič
Sreda
18h
J +++ Dora Margon in Sonja, Elda in Lea
Angela Merici, dev., ust. uršulink
B + msgr. Vladimir Pirih
18h BJ + Edo Cuzzit
za zdravje, Gorenje

28.
jan.

Četrtek
Tomaž Akvinski, cerk. u.

29.
jan.

Petek
Konstancij, škof

30.
jan.

Sobota
Hijacinta Mariscotti, tretjered.

18h BJ +++ Marjan in Stana ter Janez in Vera Bizjak
+ Tomaž Kalčič, osmina

31.
jan.

4. NEDELJA MED LETOM
Janez Bosko, duhovnik,
ustanovitelj salezijancev

8h
10h
10h
18h

1.
feb.

Ponedeljek
Brigita Irska, opatinja

2.
feb.

18h BJ za dobrotnike
+ Danijela Fajdiga, 30. dan

B
B
J
J

++ Marjan in Cvetka Leskovec
za žive in rajne obeh župnij
za rajne duše v vicah
+ Vinko Udir

18h BJ +++ Olič in Koren
+ Blaž Topolčič

Torek
B +++ Marija, Janko in Franc Bizjak
Jezusovo darovanje, svečnica 18h J ++ starši Rainer in Frančiška Šmid

3.
feb.

Sreda
Blaž, škof in mučenec

18h BJ + Stanko Šušteršič
+ Blaž Mršić in +++ Pranjić

4.
feb.

Četrtek
Ansgar (Oskar), škof

18h BJ po namenu (Matija)
+ Blaž Žmak in +++ Čelan in Uhelj

5.
feb.

Petek
Agata, dev., in muč.

18h BJ + Srečko Antončič
++ Frančiška in Alojz Čeč in +++ Klemen

6.
feb.

7.
feb.

J ++ starši in + Franc Milavec in +++ Jež
Sobota
18h
D
+ Julija Kranjc
Pavel Miki in drugi japonski muč.
B + Ivan Maver, osmina
5. NEDELJA MED LETOM

Nivard, redovnik

8h
10h
10h
18h

J
J
B
B

+++ Škovr
za žive in rajne obeh župnij
Studeno + Alojz Požar, obletna
+ Evgen Bizjak
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