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ZVERI IN
ANGELI
»V puščavi je
bil štirideset
dni in satan
ga je skušal.
Bil je med
zvermi in
angeli so mu
stregli« (Mr,
1.13).

Duh želi, da gremo v postu v puščavo, da bi spoznali troje zveri
in troje angelov našega življenja.
Prva zver je zver »Hočem še«. Ta
želi človeka prepričati, da si lahko z uspehi pridobi odrešenje, da
bo, ko bo imel več (kruha, nagrad,
pohval), tudi srečnejši. Človeka
pohrusta, ne da bi se tega zavedal.
Druga zver je »Hočem sam«, ki
nam narekuje mišljenje, da človek
nekaj velja šele, ko nikogar ne potrebuje. Ta ga umori s samoto.
Tretja zver pa je »Hočem po svoje« in želi človeka prepričati, da
mora za vsako ceno izpolniti svoje načrte in želje – in da jih lahko. Ob njej si človek razbije betico na zidu, v katerega se zaletava.
Ob treh zvereh stojijo trije angeli:
Hvaležnost, Skupnost, Ponižnost.
In so tu, da nam strežejo. Hrano
izbere vsak sam. (Marko Rijavec)

SPREMENJENJE

»Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so se bleščala, nadvse
bela, da jih tako ne more pobeliti
noben belivec na svetu.« (Mr 9,3)
V spremenjenju na gori se Jezus
razodene v svoji polni božanski
luči, v polni Očetovi slavi. Njegovo telo presvetli nebeška svetloba,
vsa polnost božanstva. Trem stebrom apostolskega zbora je Jezus
razodel svoj božji sijaj, da bi se v
njegovem bližnjem trpljenju ne
pohujšali in ne izgubili vere vanj.
Podari jim dragoceno doživetje:
On, ki ga mnogi zavračajo in ga
učenci ne razumejo, ko jim govori o svojem trpljenju in smrti, je
sprejet od nebeškega Očeta, ki ga
prizna za svojega ljubljenega Sina.
To je za tri apostole najtrdnejše
zagotovilo, da je Jezus zares Božji Sin. Jezusovo spremenjenje na
gori je podoba in predokus večne sreče, ki nam jo je pripravlja
Oče v nebesih. Pot na goro spremenjenja pa je lep simbol našega
življenjskega romanja na Očetov
dom. Vzpenjanje na goro ni nikoli lahko. Do vrha prideš le za
ceno nepopustljive vztrajnosti in
nemajhnih žrtev. Taka je tudi pot
skozi življenje za Kristusom. Postni čas nas vabi, da se pogumno
in potrpežljivo podamo na to pot.

Spremenjenje, ki nas čaka na koncu poti je zares nekaj čudovitega.
Nekaj misli iz letošnjega postnega pisma papeža Frančiška
v katerem nas vabi, da post vzamemo kot čas za prenovo vere,
upanja in ljubezni.
Vera nas kliče, da postanemo njene priče pred Bogom in pred vsemi brati in sestrami. Dopustimo,
da se nas dotakne resnica, da je
Jezusa daroval življenje v odkupnino za moje in tvoje grehe.
Postiti se pomeni osvoboditi naše
življenje tega, kar ga obremenjuje,
tudi od zasičenosti z informacijami – resničninu ali lažnimi – in
potrošniških proizvodov, da bi
odprli vrata svojega srca Njemu,
ki smo ga porinili na rob življenja.
V postu bodimo bolj pozorni, da
bomo govorili »besede, ki vračajo moč, krepijo, tolažijo in spodbujajo, in ne besed, ki ponižujejo,
žalostijo, razburjajo in zaničujejo.
Bodimo plemeniti ljudje. Prisluhnimo drug drugemu. Živeti post
ljubezni pomeni poskrbeti za tistega, ki trpi, ki je zapuščen ali v
stiski zaradi pandemije Covid-19.
Dragi bratje in sestre, vsaka etapa
življenja je čas, da verujemo, upamo in ljubimo. Naj nam ta klic
pomaga, da bi živeli post kot pot
spreobrnjenja, molitve in podelitve
naših dobrin, in da bomo v svojem
skupnem in osebnem življenju ponovno ovrednotili vero, ki prihaja
od živega Kristusa, upanje, ki ga
oživlja piš Duha, in ljubezen, katere neizčrpni vir je usmiljeno Očetovo srce. (papež Frančišek)

DAR POSTNEGA ČASA
Postni čas nam je darovan zato, da
bi se ustavili prej, preden bo prepozno. Vesela vest Jezusa Kristusa
je, da zlo nima v sebi neskončne
moči in tudi ne zadnje besede. Če
verujemo v moč njegovega odpuščanja in ljubezni, ki je močnejša kot smrt, lahko skupaj z njim
vstanemo iz zasvojenosti greha v
svobodo Božjega sinovstva/hčerinstva. S svojo smrtjo in vstajenjem je dokončno premagal neizmerno moč zla in greha ter nam
dal možnost, da se ga osvobodimo
skozi priznanje, obžalovanje in
odločitev, da hočemo skupaj z Jezusom in v moči njegovega Duha
živeti Ljubezen, ki odpušča in dela
dobro drugim, se daruje, služi.
POSTNA SPOVED V postnem
času se spodobi, da gremo tudi k
sveti spovedi. Sveta spoved je najodličnejši način, kako obnovimo
prijateljstvo z Bogom, se očistimo
grehov in obnovimo krstno milost.
V spovedi deluje Jezus sam. Zato je
Jezus, ki odpušča, Jezus, ki zdravi,
Jezus, ki tolaži, Jezus, ki rešuje.
Zaradi nevarnosti okužbe s korona virusom bomo letos spovedovali v veroučilnicah in ne v cerkvi.
Kdor želi prejeti sveto spoved, naj
pokliče po telefonu, da se dogovorimo za uro. Svetujemo, da greste
k spovedi čim prej. Tako bomo že
v postnem prizadevanju deležni
milosti svete spovedi in Božjega
odpuščanja.

DESET MINUT ZA SVETO

PISMO V POSTU MED VOŽNJO NA DELO ALI V ČASU
MALICE
Svetopisemska družba Slovenije
je pripravila postno akcijo z Božjo
besedo pod naslovom »Stojte trdni v veri!«. Po mailu vam bomo
vsak dan poslali zvočni posnetek
odlomka in kratko razmišljanje s
spodbudo.
Informacije in prijava: https://
www.svetopismo.si/stojte-trdniv-veri-postna-akcija-prisluhnibesedi/
Za več informacij pa lahko pokličete tudi na GSM 040 980 981.
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. do 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.
KRIŽEV POT bomo v postu molili v cerkvi v Postojni ob petkih,
pred začetkom svete maše, ob 18.
uri. Po spletu bomo molili križev
pot ob 17.30. V župniji Studeno
bo križe pot ob nedeljah na začetku svete maše.
OB PETKIH VABIMO različne
župnijske skupine, da sodelujejo
pri križevem potu po spletu in v
cerkvi.
VEROUK V tednu od 22. 2. do
27. 2. so zimske počitnice, zato ni

verouka. Nato poteka verouk še
naprej za vse razrede doma.
eALFA, tretje srečanje bo po spletu v sredo, 24. 2., ob 19.30. Tema:
Kako lahko verujem? Četrto srečanje pa bo v sredo, 3. 3., ob 19.30.
Tema: Kako lahko molim?
KVATRNA NEDELJA, 28. 2.,
nabirka za potrebe Škofije Koper.
Bog povrni.
BIRMANSKE SKUPINE bodo
imele spletno srečanje po zoomu
v petek, 5. 3., ob 19.30.
OBISK BOLNIKOV bo na prvi
petek, 5. 3. in na prvo soboto, 6.
3., dopoldne.
PRIPRAVA NA ZAKON Srečanja bodo potekala dva vikenda ob
16. uri po ZOOMu ali v župnišču
v Postojni. Odvisno od epidemiološkega stanja. Prvi vikend bo v
pet-sob, 5-6. 3., drugi vikend pa
od pet-ned, 12-14. 3., ob 16. uri.
Kandidati se prijavijo na srečanja
na spletni strani župnije Postojna
v zavihku obvestila/priprava na
zakon.
MISEL TEDNA: Post nas očiščuje miselnosti starega človeka, ki z
najbolj modno miselnostjo sveta
vdira v nas in najeda našo svobodo.
(p. M. I. Rupnik)
ŽE IMAM POSTNI NAČRT?
- GLEDE MOLITVE
- GLEDE MILOŠČINE
- GLEDE POSTA
- GLEDE SPOVEDI
BOLJE POZNO, KOT NIKOLI!

1. POSTNA NEDELJA

8h
10h
10h
18h

J
J
B
B

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

21.
feb.

Peter Damiani, škof in c. u.

22.
feb.

Ponedeljek
Sedež apostola Petra

23.
feb.

Torek
Polikarp, škof in mučenec

24.
feb.

Sreda
Matija, apostol

25.
feb.

Četrtek
Valburga, opatinja

18h BJ + Natalija Mihalič, 30. dan
+ Vida Buda, 8. dan

26.
feb.

Petek
Aleksander (Branko), škof

18h BJ za mir in spravo v družini
+ Vida Žigon

27.
feb.

Sobota
Gabrijel ŽMB, redovnik

18h BJ + Antonija Ostanek
+++ Prgomet, Lazar, Furjan, Čaušević, Krobot

28.
feb.

2. POSTNA NEDELJA
Roman, opat

8h
10h
10h
18h

1.
mar.

Ponedeljek
Albin (Zorko), škof

2.
mar.

Torek
Neža (Agnes), klarisa

3.
mar.

Sreda
Kunigunda, kraljica

4.
mar.

Četrtek
Kazimir, poljski kraljevič

5.
mar.

Petek
+ Hadrijan (Jadran), mučenec

6.
mar.

Sobota
Fridolin, opat

7.
mar.

za zdravje
18h BJ
+++ Bizjak in Rebec
v zahvalo
18h BJ
+ Štefa Fenz in +++ Sajovic
18h BJ + Frančiška Bizjak
v zahvalo in priprošnjo kraljici miru

+++ starši in brat Doles
za žive in rajne obeh župnij
Studeno, + Silvana Širca
+++ De Paulis in Leoni

18h BJ za zdravje
+ Lovrenc Brezic
18h BJ ++ Ida in Peter Hočevar
++ Ivanka Geržina in Antonija Geržina
18h BJ + Silvester Doles, Belsko
+ Jure Vodopivec
18h BJ + Nevenka Mlinar
+ Franc Magajna in ++ starši, Bukovje 41
18h BJ za duše v vicah
+ Ana Toromanović
J
18h B +++ Presl in v dober namen
v zahvalo za zdravje hčere

8h
10h
Perpetua in Felicita, mučenki 10h
18h
3. POSTNA NEDELJA

B
B
J
J

J
J
B
B

+++ Derenčič in Loštrek
za žive in rajne obeh župnij
Studeno, ++ Anton in Ana Križman, Studeno 22
+ Jože Dolenc, obletna
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