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PASTIRSKO PISMO ZA PO- V drugem delu postnega pisma, pa
nam škofje sporegovorijo o sebičnoSTNI ČAS 2021
V nedelji, 7. 2. in 14. 2. bomo brali
pastirsko pismo naših slovenkskih
škofov. Nekaj glavnih poudarkov objavljamo v oznanilih, obenem pa vas
vabimo, da si pismo v celoti preberete
na naši spletni strani.
V prvem delu škofje spregovorijo o
telesnem in duhovnem zdravju. In
poudarijo, da je po Jezusovih besedah duhovno zdravje še pomembnejše od telesnega. Nato preidejo k
razmišljanju o sveti maši. Pojasnijo,
da »sveta maša ni predstava, kakršne spremljamo na telezivijskem zaslonu. Svete maše ne opazujemo od
daleč, ob kuhanju kosila ali zleknjeni
na kavču, ampak se je osebno udeležujemo, ko smo dejansko navzoči v
občestvu z drugimi brati in sestrami
in mašnikom, ki osebno predstavlja
samega Jezusa Kristusa in v njegovem imenu za nas, med nami in z
nami obnavlja Jezusovo življenjsko
daritev. Edino to je pravo obhajanje
svete maše.«
Druge oblike, kot so svete maše po radiu ali televiziji, so samo zasilni nadomestki, ki nam v času bolezni ali drugih nezmožnostih lajšajo odsotnost
od svete maše »v živo«, niso pa njena
enakovredna zamenjava. Na koncu
povabijo vse vernike, da takoj ko bo
mogoče pridejo znova k maši v cerkev.

sti in služenju v ljubezni, o kulturi
smrti in odmetavanja. Spomnijo na
tridesetletnico razglasitve državne
samostojnosti, pohvalijo vse, ki so se
za to trudili in dali življenje in z žalostjo ugotavljajo, da smo še daleč od
prave demokracije.
»Imamo namreč dve možnosti. Prva
je, da stopimo skupaj, si pomagamo
in se odpovemo običajni tekmovalnosti in napetostim. Stanje je podobno vojni, ko zreli državljani pozabijo
na siceršnje spore in zamere in zdru
ženo nastopijo proti skupnemu sovražniku. Tokrat je tak sovražnik virus. Druga, neprimerno slabša izbira
pa je, če tega ne zmoremo, ampak
vsakdo misli samo na svoje koristi in
izkorišča krizo za svojo uveljavitev,
tudi na škodo najbolj ogroženih.«
SVETOVNI DAN BOLNIKOV
Na god Lurške Matere Božje, 11. februarja, bomo praznovali 29. svetovni dan bolnikov. Ta dan posvetimo
posebno pozornost bolnikom in tistim, ki jim pomagajo. V molitvi se
spomnimo vseh, ki po svetu trpijo
zaradi koronavirusa. Papež Frančišek v letošnji poslanici opozori, na
nevarnost, da se vera skrči na besede
brez dejanj. Pri tem se opre na evangeljski odlomek Mt 23,1-12 v katerem Jezus graja hinavce, ki govori-

jo, pa ne delajo. Dopustiti moramo,
da se nas trpljenje drugega dotakne
do te mere, da mu bomo pomagali.
Kot zgled trpečega v bolezni postavi papež za zgled svetopisemskega
Joba, ki odkloni vsako hinavščino in
se odloči za pot iskrenosti do Boga
in do bližnjih. Bolezen ima vedno
obraz konkretnega bolnika. Pandemija je razkrila številne pomanjkljivosti zdravstvenih sistemov, pa tudi
predanost in velikodušnost številnih
zdravstvenih delavcev in prostovoljcev, ki s strokovnostjo, odpovedjo,
čutom odgovornosti in ljubeznijo
pomagajo bolnim in okuženim. Pri
tem je pomembno, da smo blizu tistim, ki v bolezni trpijo. Na koncu
poslanice papež povabi vse kristjane, da živimo zapoved ljubezni tudi
v odnosu do bolnikov in poskrbimo
zanje, da ne bo nihče ostal sam, izključen ali zapuščen. Marija, mati
usmiljenja in zdravje bolnikov pa naj
nam pri tem pomaga.
KORAK NAPREJ Lahko bi rekli,
da letošnji postni čas v okoliščinah,
v katerih živimo ta trenutek zaradi
epidemije, sploh ni potreben. Tako
ali tako smo omejeni in se marsičemu odpovedujemo že od lanskega
posta. Kaj si bomo torej nalagali še
dodatne odpovedi? Več smo skupaj
in kot družina lahko skupaj molimo.
Vsak dan lahko spremljamo mašo
kar iz fotelja. Seveda pa namen posta
ni, da se vrtimo okrog sebe, trpinčimo, se ukvarjamo s svojim telesom
in štejemo molitvice. Post je čas, da
se umirimo in prisluhnemo Bogu. In
prepoznamo njegovo voljo.
Zato prisluhnimo Bogu, stopimo
naproti sočloveku, začutimo ga, pomagajmo mu, povežimo se z njim.

Opustimo razvade, grešna nagnjenja
in zasvojenosti, ki povzročajo notranje rane nam in bližnjim. Izstopimo
iz kroga samovšečnosti in naredimo
kaj za skupno dobro. Mogoče je dovolj že to, da nosimo masko, spoštujemo ukrepe in se cepimo. Predvsem
pa, da ne kritiziramo in jamramo
vse povprek, ampak iščimo najboljše možne poti in rešitve. Naj postane
post korak naprej k Bogu, sebi in bližnjemu.
POSTNE SPODBUDE KARITAS:
MOJA POTEZA je letošnje geslo v
akciji 40 dni brez alkohola. Alkohol
je najbolj razširjena droga v Sloveniji, kljub temu, da vsi poznamo veliko
število škodljivih posledic. Še posebej je zaskrbljujoče, da se s tem srečuje vse več mladostnikov, žal, tudi z
dovoljenjem staršev.
NE POZABIMO spodbuja pomoč
jugovzhodni Evropi. Škofijska karitas Koper ostaja zvesta ljudem, ki živijo v revščini na področju Škofijske
karitas Banja Luka. Veliko let smo
zbirali denar in s pomočjo mladih
pomagali do strehe nad glavo družinam. Korona je že lani in verjetno bo
tudi letos krojila to pomoč, zato bo
ves zbrani znesek namenjen pomoči
tamkajšnjim otrokom.
POSTNI KOLEDAR »PRESTE« je
za otroke in družine pripravila Mavrica in Karitas s vabilom: Letos se
bomo trudili biti prijazni. Prijaznost
je kot sol, ki daje kruhu okus.
NABIRKO VELIKEGA ČETRTKA
lahko poimenujemo »Vi ste luč sveta«, saj bo z vašim darom prinašala
upanje in luč družinam v stiski. Prav
korona je z izpadom dohodka za-

znamovala družine in posameznike.
Še vedno Karitas pomaga s hrano in
plačilom nujnih položnic, zato hvala
za vaš dar. Škofijska karitas Koper,
TRR SI56 0475 0000 3155 558, sklic
29012, namen: pomoč družinam
PEPELNICA Svete maše bodo v
cerkvi v Postojni ob 10h in 18h in
v Studenem ob 16h. Ob 18h bo prenos svete maše tudi iz župnijske kapele po spletu.
Pri pepeljenju letos duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pepelom
in ga molče pokropi z blagoslovljeno
vodo. Nato si duhovnik umije roke,
nadene masko in molče posuje s pepelom tiste, ki pristopijo. Navodila je
določila kongregacija za bogoslužje
in disciplino zakramentov v Rimu.
POSTNA POSTAVA Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti: strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi.
Strogi post veže vernike od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Običajni post, ki je samo zdržek od
mesnih jedi, pa je na vse petke v letu.
Zunaj postnega časa smemo zdržek
od mesnih jedi zamenjati s kakim
dobrim delom pokore in ljubezni
do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi
veže vernike od izpolnjenega 14. leta
starosti. Kadar je praznik (cerkveni
7.
feb.

8.
feb.

ZAKONSKA SKUPINA bo imela
srečanje po spletu v četrtek, 18. 2., ob
21. uri.
KRIŽEV POT bo v petek, 19. 2., ob
18. uri v cerkvi in ob 17.30 po spletu.
NA ŠKOFIJSKI GIMNAZIJI VIPAVA vabijo devetošolce (tudi osmošolce) in starše na informativna dneva v

5. NEDELJA MED LETOM

8h
10h
10h
18h

Ponedeljek
Hieronim Emiliani, red. ust.
Prešernov dan - d.p.

+++ Boškovič in Burger
18h BJ
za srečno zadnjo uro

Nivard, redovnik

J
J
B
B

ali državni) ali je kakšna slovesnost v
družini na petek, post in zdržek odpadeta. Strogi post na pepelnico in
veliki petek pa nikoli ne odpade.
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, doma.
eALFA, drugo srečanje bo po spletu
v sredo, 10. 2., ob 19.30. Tema: Kdo
je Jezus? Tretje srečanje pa bo v sredo, 17. 2., ob 19.30. Tema: Zakaj je
Jezus umrl?
MLADI in BIRMANCI bodo imeli
spletno srečanje po zoomu v petek,
12. 2., ob 19.30.

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

9.
feb.

Torek
Apolonija, devica in muč.

++ Katarina in Andrej Rebec
18h BJ
+ Lea Paulina Jurca in ++ starši

10.
feb.

Sreda
Sholastika, dev. in red.

18h J + Dragica Kolenc
B + Maja Žnidaršič

11.
feb.

Četrtek
Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

18h BJ za zdravje
v zahvalo in priprošnjo Lurški Materi Božji

12.
feb.

Petek
Humbelina, redovnica

18h BJ +++ starši in brata Premrl
+ Janko Sever in +++ Sever

13.
feb.

Sobota
Jordan Saški, redovnik

18h BJ + Franc Požar
+ Miroslav Milavec, Studeno 26

14.
feb.

8h B
6. NEDELJA MED LETOM 10h B
Valentin (Zdravko), duh. in muč. 10h J
18h J

15.
feb.

Ponedeljek
Klavdij, redovnik

16.
feb.

Torek
Julijana Koprska, mučenka

17.
feb.

Sreda
++ PEPELNICA

+ Marija Černač
+++ Sojer
Studeno: + Milka Gorenc, Studeno 32a
za žive in rajne obeh župnij

18h BJ v priprošnjo in zahvalo
+ Viktor Bizjak
18h BJ za zdravje
+ Anton Sever
10h
16h
18h
18h

J
B
B
J

++ starši Ipavec
Studeno: + Aleš Jenček, obletna, Strmca 3
++ Marija Krebelj in Neža Turk
+ Jožef Berce, duhovnik

Četrtek
B + Tomaž Kalčič, 30. dan
Frančišek Regis Clet, duh. in muč. 18h J + Mirko Renčelj, obletna, Studeno
19.
Petek
18h BJ za zdravje
feb. + Konrad iz Piacenze, spokornik
+ Ivan Maver, 30. dan
18.
feb.

20.
feb.

Sobota
Sadot in perzijski mučenci

18h BJ +++ Debevec in Ostanek
+ Ana Kovačič

21.
feb.

1. POSTNA NEDELJA

8h
10h
10h
18h

Peter Damiani, škof in c. u.

J
J
B
B

za blagoslov pri šolskem delu
+++ Marinšek in Križman
Studeno: +++ Žele in +++ Rok
za žive in rajne obeh župnij

petek, 12. februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 13. februarja ob 9h. Vsakič bo
poleg predstavitve dejavnosti v šoli in dijaškem domu možno prisostvovati
pouku na daljavo pri različnih predmetih. Več informacij o poteku in povezavah za dostop bo objavljenih na šolski spletni strani https://www.sgv.si/.
Izdali: Župnija Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna; Župnija Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm: 041-379-468, zupnija-postojna.rkc.si, zupnija.studeno.com

