tekmovanje (kviz) o Dominiku Saviu in Don Bosku. Ekipo lahko sestavljajo strežniki/ce od 1. do 9. razreda. Ekipa šteje od 3 - 8 strežnikov. Ob 11.30 bo malica. Lepo
vabljeni.
ŠKOFIJSKO SREČANJE STREŽNIKOV V VIPAVI, bo 17. 3. 2018 po naslednjem
dnevnem redu: zbiranje: 8.30 do 9. ure, pozdravni govor ob 9. uri, nato kviz in športne igre, malica, maša (v cerkvi) ob 14. uri.
ZAČETEK NOVEGA KATEHUMENATA bo v soboto, 24. 2., 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, sveto obhajilo in birmo.

spored spovedovanja v dekaniji pred veliko nočjo 2018
Hrenovice:
nedelja, 18. 3., ob 14. uri (Jakopič, Škvarč)
četrtek, 22. 3., ob 17. uri (Štrancar)
Pivka:
torek 20. 3., ob 17. uri (Jakopič)
petek 23. 3., ob 17. uri (Štrancar, Škvarč)
sobota, 24. 3., ob 17. uri (Štrancar, Štrukelj)
nedelja, 25. 3., ob 16. uri (Jakopič, Rustja)

Postojna:
nedelja, 18. 3. ob 17. uri (Jakopič, Kosmač)
četrtek, 22. 3., ob 17. uri (Koren, Kosmač)
petek, 23. 3., ob 17. uri. (Koren do maše)
mladi: petek, 23. 3., ob 20. uri (Koren,Kosmač)
zakonci: sobota, 24. 3., ob 20. uri (Koren, Kosmač)

Šmihel:
nedelja, 18. 3., ob 16. uri (Lapajne, Štrancar)

nedelja, 25. 3., ob 18. uri (Lapajne, Kosmač)
ponedeljek, 26. 3., ob 18. uri (Koren, Kosmač)
ponedeljek, 26. 3., ob 20. uri (Koren, Kosmač)
torek, 27. 3., ob 18. uri (Lapajne, Koren do maše)
sreda, 28. 3., ob 18. uri (Škvarč, Koren, Kosmač)

Zagorje:
nedelja, 18 .3., ob 17. uri (Škvarč, Štrukelj)
Trnje:
Nedelja 25. 3., ob 14 uri (Jakopič, Štrukelj)
Košana
nedelja, 25. 3., ob 14. uri (Škvarč, Štrancar)
Studeno:
nedelja, 25. 3., ob 16.30 (Lapajne, Štrancar)

Orehek:
nedelja, 25. 3. ob 15.30 (Koren, Kosmač)
Ubeljsko:
nedelja, 25. 3., ob 16. uri (Škvarč)
Razdrto:
nedelja, 25. 3., ob 16. uri (Štrukelj)
Matenja vas:
nedelja, 25. 3., ob 14. uri (Koren, Kosmač)

Slavina
nedelja, 18. 3., ob 14. uri (Koren, Kosmač)

Spoved v Postojni dopoldne
Torek, 20. 3.,
od 9. ure do 11. ure
Sreda, 21. 3.,
od 9. ure do 11. ure
Četrtek, 22. 3., od 9. ure do 11. ure
Petek, 23. 3.,
od 9. ure do 11. ure
Ponedeljek, 26. 3.,od 9. ure do 11. ure
Torek, 27. 3.,
od 9. ure do 11. ure
Sreda, 28. 3.,
od 9. ure do 11. ure

g. Jože Jakopič
g. Jožef Koren
g. Niko Štrancar
g. Marjan Škvarč
g. Vinko Lapajne
g. Zdenko Štrukelj
g. Janko Kosmač

Prosimo vas, da spoved opravite čim prej, da ne bo na koncu
prevelike gneče. Upoštevajte
dejstvo, da sta letos v Postojni
samo dva duhovnika. Za ljudi, ki
slabše slišijo ali so naglušni je
možna spoved v dogovoru z duhovniki tudi v župnijski pisarni
ali spovednem kabinetu.

Izdal: Župnijski urad Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna
Tel: 05/720 46 40, gsm 041/379-468, zupnija.postojna@rkc.si.

ZVONOVI

glasilo župnij dekanije postojna
Postojna, marec 2018 - april 2018 		
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VELIKONOČNO VOŠČILO
Vsako leto z radostno hvaležnostjo obhajamo velikonočne praznike, ki nam oznanjajo, da nismo sami, da svet in človeštvo nista prepuščena skrivnostnim silam teme
in slepe usode, ampak da Duh Božji še vedno veje nad valovi človeške zgodovine, v
kateri se uresničuje delo odrešenja, v zveličavni napetosti med »že in še ne« (prim.
Rim 8,18) Božje odrešitvene zgodovine. Ko so učenci Jezusa vprašali, kdaj bo obnovil Božje kraljestvo, jim je rekel: »Božje kraljestvo je že med vami« (prim. Lk 17,21).
To je naše veselje. Ni pa še v vsej polnosti uresničeno. To pa je naša naloga. To nalogo in poslanstvo uresničujemo vedno, še posebej v postnem času, ko smo vsi povabljeni, »da bi se z večjo vnemo posvečali molitvi, delom ljubezni do bližnjega, da
bi prejemali skrivnosti novega življenja in se bližali polnosti Božjega posinovljenja«
(postni hvalospev 1). V tem postnem času smo še posebej povabljeni, da razmišljamo o cerkvenih zapovedih, ki nas spodujajo k zglednemu krščanskemu življenju v
posvečujoči milosti.
Vaš dekan.
minimum krščanskega življenja - pet cerkvenih zapovedi
Pet cerkvenih zapoved želi s svojo minimalno zahtevo spomniti na to, da ne
moremo biti kristjani brez minimalnega
naprezanja, brez konkretnega sodelovanja v zakramentalnem življenju Cerkve
in brez solidarne povezanosti z njo. Cerkvene zapovedi so za vsakega katoliškega kristjana obvezujoče. Njihova globlja
utemeljitev je v pastoralnem spoznanju,
da vernikom pokažejo nujno potrebno
najmanjšo mero krščanskega življenja v
molitvi, bogoslužnih in spokornih dejanjih ter v prizadevanju za zakramentalno in skupnostno življenje v Cerkvi.
Prva cerkvena zapoved se glasi: »Bodi ob
nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši.«
Zapoved je pastoralno naročilo, ki od
vernikov zahteva minimalni obisk svete maše vsaj ob nedeljah in zapoveda-

nih praznikih. Priporoča se maša tudi
med tednom. Zapovedani prazniki, ki
se ne praznujejo v nedeljo so: 1. Praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi, ki
ga obhajamo v četrtek drugega tedna po
binkoštih; 2. Marijino vnebovzetje - veliki šmaren (15.8.); 3. Vsi sveti (1.11.); in
božič (25.12.).
Kristjani se udeležujemo svete maše
zato, da se zahvalimo Bogu Očetu za
njegovo odrešenjsko delovanje v svetu.
Da se zahvalimo Božjemu Sinu za njegovo učlovečenje in daritev na križu in
da se zahvalimo Svetemu Duhu, ki nam
daje razumeti Božjo besedo in navdihuje naše življenje. Sveta maša utrjuje tudi
našo pripadnost Cerkvi. Prva cerkvena
zapoved temelji na tretji Božji zapovedi,
ki zapoveduje, da posvečujemo Gospodov dan. Bog nam s tem daje pravico,

da se v nedeljo vzdržimo tistega dela in
opravil, ki ovirajo dolžno bogočastje,
veselje in potreben duševni in telesni
počitek. S tem se Bog postavlja na stran
malega človeka. Za tiste, ki iskreno ljubijo Boga ta zapoved ni breme, temveč
priložnost, da izkažejo Bogu svojo ljubezen, spoštovanje in zahvalo.
Druga cerkvena zapoved se glasi: »Spovej
se svojih grehov vsaj enkrat v letu.« To je
pastoralno naročilo, ki nas vabi k skrbi
za duhovno življenje in vredno prejemanje svetega obhajila. Opozarja na
dolžnost spovedati se vseh velikih grehov, ki smo jih storili po krstu in nam
še niso bili odpuščeni po zakramentu
spovedi. Dolžnost spovedati se svojih
grehov vsaj enkrat v letu veže vse, ki so
dosegli starost razločevanja in so prišli
do zadostne uporabe razuma, da lahko
razločujejo med dobrim in zlim. Vsaj
enkrat letno iti k spovedi je minimum.
Prav je, da k spovedi pristopimo vsakokrat, ko se zavemo velikega greha, ki
smo ga storili premišljeno in svobodno.
V stanju smrtnega greha izgubimo posvečujočo milost, ogrožamo svoje večno
življenje in ne smemo k obhajilu.
Tretja cerkvena zapoved pravi: »Prejmi
sveto Rešnje telo vsaj v velikonočnem
času.« Namen zapovedi je, da vernike
spodbudi k prejemanju svetega obhajila vsaj za velikonočne praznike. Predpis
velja za tiste vernike, ki jim ni prepovedano prejemanje zakramentov zaradi življenja v grehu. Slovenski škofje so
v letošnjem postnem pismu zapisali:
»Vzpodbujamo vse odrasle, ki nimate
ovir za prejem svetega obhajila, da z zaupanjem pristopite k temu svetemu obedu.
Sveto obhajilo namreč odpušča grehe, ki
ne potrebujejo zakramentalne spovedi in
tega se slovenski kristjani premalo zavedamo. Obhajilo, kot rad poudari papež
Frančišek, ni nagrada za popolne, temveč
zdravilo za grešnike.«
»Četrta cerkvena zapoved naroča: »Po-

sti se zapovedane postne dni.« Spokorni
dnevi nam pomagajo doseči obvladovanje svojih nagonov in svobodo srca.
(Prim. KKC 2043). V spokornih dneh
se verniki več posvečamo molitvi, opravljanju del pobožnosti in krščanski dobrodelnosti. Premagujemo sebe, zvesteje spolnjujemo svoje dolžnosti in se
držimo posta in zdržka od mesnih jedi.
(Prim. kan. 1249, ZCP). Spokorni dnevi so vsi petki in 40-dnevni postni čas.
(Prim. kan. 1250, ZCP). Zdržek od mesnih jedi velja vse petke v letu, razen, če
je ta dan slovesni praznik. Verniki laiki
lahko zdržek zunaj postnega časa nadomestijo tudi z dobrimi deli pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek in strogi
post sta na pepelnično sredo in na veliki
petek. Zdržek od mesnih jedi pomeni,
da le-teh ne jemo. Post pa pomeni, da
zmanjšamo zaužitje hrane na minimum.
Na pepelnico s postom izražamo pripravljenost, da bomo v postnem času obvladovali telo in krepili duha; s postom
na veliki petek pa se pridružujemo Jezusovemu trpljenju in njegovi smrti na
križu za nas. Postava o zdržku veže vse,
ki so dopolnili štirinajsto leto; postava o
postu pa zavezuje vse polnoletne do začetega šestdesetega leta. Prav je, da starši
poskrbite, da bodo otroci, ki jih zaradi
premajhne starosti postna postava še ne
obvezuje, zadostno poučeni o postu in
zdržku. Letos bomo praznovali pepelnično sredo, 14. 2., veliki petek pa 30. 3..
Peta cerkvena zapoved se glasi: »Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih
gmotnih potrebah.« Zapoved opozarja
vernike na dolžnost podpirati Cerkev v
potrebah bogočastja, delih apostolata,
krščanski dobrodelnosti in dostojnem
vzdrževanju služabnikov. (Prim. kan.
222, ZCP). Verniki, ki prejemajo osebni
dohodek, so dolžni po svojih zmožnostih podpirati potrebe bogočastja, to so
liturgične in pastoralne dejavnosti in
vzdrževanje cerkva, podružnic in župnišč. Pod dela apostolata štejemo de-

javnosti oznanjevanja in širjenja vere.
Med krščansko dobrodelnost štejemo
pomoč ubogim in dobrodelnim organizacijam, npr. Karitas. Kot dostojno vzdrževanje služabnikov razumemo pravično skrb za pastoralne delavce, ki za svoje
delo v blagor vernikov nimajo dohodka
iz druge zaposlitve. V to skupino sodijo

duhovniki, redovniki, redovnice, diakoni in vsi ostali, ki so polno zaposleni
v raznih službah Cerkve. Vsak odrasel
kristjan je dolžan premisliti pred Bogom
in lastno vestjo ter se odločiti koliko in
kako bo po svojih zmožnosti podpiral
Cerkev v njenih potrebah. Taki odločitvi
pravimo zavestno darovanje.

DOGODKI IN PRAZNOVANJA V DEKANIJI
PRVI POSTNI VEČER bo v petek,
2. 3. 2018, ob 19. uri. Tema večera bo:
»So mladi danes še verni?« Gost večera
bo dr. Roman Globokar, moralni teolog
in direktor Zavoda Svetega Stanislava v
Šentvidu.
DRUGI POSTNI VEČER bo v petek,
9. 3. 2018, ob 19. uri. Ogledali si bomo
premierno dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku »Goreči škof« in
se pogovoril z režiserjem filma Davidom
Sipošem.
TRETJI POSTNI VEČER bo v petek,
16. 3. 2018, ob 19. uri. Na srečanju
bomo prisluhnili pričevanju zakoncev
Helene in Aleša Rozmana iz Brezovice
pri Tržiču. Sta starša štirih otrok v pričakovanju petega. Helena skupaj z možem Alešem vodi seminarje o zakonskih
odnosih in vzgoji otrok, peče čudovite
poročne torte ter poučuje ples in praktikum na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja.
Leta 2015 je zbolela za rakom na dojki.
Tako so se v mladi družini odprla nova
vprašanja: Kje najti moč za boj z boleznijo in kako premagovati strah? Kako ob
tem živeti zakonsko in družinsko življenje? Se je mogoče veseliti in slaviti Boga,
ko najbolj trpiš?
24 UR ZA GOSPODA je celodnevno
dekanijsko češčenje pred Najsvetejšim,
ki bo v cerkvi sv. Štefana v Postojni v petek, 2. 3., od 19. ure do sobote, 3. 3. do
sklepa z mašo, ki bo ob 18. uri. Češčenje
bo potekalo po naslednjem razporedu: v

petek, 2. 3. Hrenovice od 19. ure do 21.
ure; Ubeljsko od 21. ure do 23. ure; mladi od 23. ure do 24. ure; v soboto, 3. 3.
Postojna od 24. ure do 4. ure; Pivka od
4. ure do 6. ure; Šmihel od 6. ure do 8.
ure; Matenja vas in Orehek od 8. ure do
10. ure; ministranti od 10. ure do 10.30;
Košana od 10.30 do 12. ure; Slavina od
12. ure do 14. ure; Trnje in Zagorje od
14. ure do 16. ure; Studeno, Postojna od
16. ure do 18. ure.
KRIŽEV POT V NARAVI bo vse postne nedelje ob 15. uri v Slavnini od
pokopališča do cerkve svetega Križa v
Selcah. Križev pot bodo vodile naslednje
skupine: na prvo postno nedeljo, 18. 2.
člani dekanijske Karitas; na drugo postno nedeljo, 25. 2. župnija Slavina, na
tretjo postno nedeljo, 4. 3. zakonci; na
četrto postno nedeljo, 11. 3. mladi in
birmanci; in na peto postno nedeljo, 18.
3. molitvene skupine.
POSTNA OBNOVA ZA PEVCE bo na
prvo postno nedeljo, 18. 2., ob 15. uri.
Najprej bo srečanje z dirigentom in organistom Gregorjem Klančičem. Nato
bo ob 17. uri v cerkvi sv. Štefana križev
pot.
TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON drugi
termin 2. 3. - 4. 3. in 9. in 10. 3. ob 16.
uri.
DEKANIJSKO SREČANJE STREŽNIKOV
bo v soboto, 3. 3. 2018 v župniji Postojna. Zbiranje ob 9.45; ob 10. uri bo molitev pred Najsvetejšim, nato dekanijsko

