Datum: 21. marec 2021

Številka: 510
nost rešitve: iti z Rešiteljem po njegovi poti. On bo vse pritegnil k sebi.
Hozana, blagoslovljen, ki prihaja
6. postna nedelja (cvetna nedelja)

Če pa umre, obrodi obilo sadu
5. postna nedelja (tiha nedelja)

Najgloblja, najtežja skrivnost
človeškega rodu: zakaj trpljenje
pravičnega, zakaj prerana smrt?
Zakaj trpeti, da se rešiš? Še več:
zakaj prostovoljno trpeti ali celo
umreti, da rešiš druge? Dokončno
nam Jezus odgovori s svojim zgledom: z odrešilnim trpljenjem in s
smrtjo, ki prinese življenje. Še prej
pa nam Jezus nakaže ta odgovor
s primero, s priliko v današnjem
evangeliju: Sin človekov, on, Jezus, bo poveličan, a ne tako, kakor si zmagoslavje običajno predstavljamo, namreč, da bi se drugi
žrtvovali za njegovo zmago. Ne.
On bo trpel nekaj časa, da nas reši
večnega trpljenja, on bo umrl za
nekaj časa, da nas reši večne smrti: Če pšenično zrno pade v zemljo,
če umre, obrodi obilo sadu. Če svoje življenje »izgubljaš« za druge, ga
ohraniš za večno življenje. Skriv-

Potovanje z Božjo besedo po nedeljskih postajah letošnjega posta, ob
Jezusovi človeškosti v puščavi, ob
njegovi božanskosti na gori spremenitve, z njegovim očiščenjem
templja, z razodetjem Očetove volje, da je dal Sina za rešitev sveta,
ob njegovem odgovoru, da kakor
seme z umiranjem daje življenje,
po vsem tem prihaja cvetna nedelja
z vzklikom: Hozana. Blagoslovljen.
Veličasten uvod, uvertura velikega
tedna: vzkliki radostnega pozdrava
in vzkliki obsodbe, hozana in križaj ga, gora spremenitve in puščava, pot obsodbe in strahotne smrti,
očiščenja templja in uresničenja
tega, da Bog zares daje svojega Sina.
Brati poročilo o Jezusovem trpljenju, letos iz evangelija po Marku,
prepoznavati uresničenje Gospodovega nauka. Izbrati modrost in
zbrati pogum, podoživljati v dneh
velikega tedna vse postaje darovanja in trpljenja za druge, da bi bo
vélikih dneh trpljenja uzrli véliki
dan vstajenja in čim globlje občutili
radost odrešenja in življenja.

RADIJSKI MISIJON na radiu
Ognjišče bo potekal od 21. 3. do 27.
3. Vabljeni k poslušanju.
GOSPODOVO OZNANJENJE
V četrtek, 25. 3., bomo s praznikom
Gospodovega oznanjenja zaključili
teden molitve za družine. Na ta dan
se bomo ob nebeški mami spomnili tudi svojih. V Postojni bosta sveti
maši ob 10. in 18. uri. V Studenem
bo maša ob 16. uri. Po spletu, ob 18.
uri, bodo pri maši sodelovali veroučenci. Hvala vsem mamicam za vašo
materinsko ljubezen.
NA CVETNO NEDELJO odpade
procesija. Pri vseh mašah bo blagoslov oljčnih vejic. Kdor želi blagoslovljeno oljčno vejico jo lahko pride
iskati v cerkev. V nabiralnik pri kropilniku darujete svoj dar za oljčne vejice.
PRAZNOVANJE VELIKONOČNIH PRAZNIKOV
Izredne razmere, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, še vedno
narekujejo, da letošnje velikonočne
praznike obhajamo na prilagojen način. Pri tem moramo vsi, duhovniki
in verniki, upoštevati odloke Vlade
RS, priporočila NIJZ ter Navodila
slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19
z dne 18. decembra 2020. Škofje duhovnike in vernike ponovno vabijo,
da dosledno spoštujejo vsa navodila za
ohranjanje zdravja in omejitev širjenja
epidemije, predvsem pravilno nošenje
zaščitne maske, razkuževanje rok in
ohranjanje medsebojne razdalje.
Kongregacija iz Rima za bogoslužje in
disciplino zakramentov predlaga, da
verniki, ki se ne bodo mogli udeležiti
svetih maš, spremljajo obrede svojih
škofov v znamenje edinosti z njimi.

Na spletni strani Škofije Koper (povezava: https://skofija-koper.si/prenos/) bo omogočen neposreden prenos svetih maš, ki jih bo vodil škof
Jurij po naslednjem sporedu:
· cvetna nedelja, 28. 3., ob 10. uri;
· veliki četrtek, 1. 4., ob 19. uri;
· veliki petek, 2. 4., ob 19. uri;
· velikonočna vigilija, 3. 4., ob 19. uri;
· velika noč, 4. 4. ob 10. uri;
· velikonočni ponedeljek, 5. 4., ob 10. uri.
Povezava do prenosov bo objavljena
tudi na spletni strani župnije Postojna.
Svetih maš v cerkvi se lahko v Postojni udeleži 16 družin ali oseb, po
predhodni prijavi po telefonu. V Studenem 7 družin.
Obredi svetega tridnevja bodo potekali tako kot so objavljeni v razporedu svetih maš na zadnji strani
oznanil. Vse tri dni bo priložnost za
prejem svetega obhajila izven maše
od 20.15 do 20.30.
Na veliko noč bomo imeli v Postojni
svete maše ob 6.30, 8., 10., 16., in 19.
uri. V Studenem ob 10. uri.
DRUGA CERKVENA ZAPOVED
naroča: »Spovej se svojih grehov vsaj
enkrat v letu in v velikonočnem času
prejmi sveto Rešnje telo (obhajilo).«
Potrudimo se, da opravimo sveto
spoved in da prejmemo vsaj enkrat
sveto obhajilo.
SPOVED ZA ODRASLE
Letos bomo zaradi epidemioloških
razmer spovedovali v veroučilnicah
v župnišču in ne v cerkvi.
DOPOLDNE:
Torek, 23. 3.., od 9. do 11. ure,
(Jakopič), sreda, 24. 3., od 9. do 11.
ure, (Koren), četrtek, 25. 3., od 9.

do 11. ure, (Štrancar), petek, 26. 3.,
od 9. do 11. ure, (Škvarč).
Ponedeljek, 29. 3.., od 9. do 11.
ure, (Lapajne in Škvarč), torek, 30.
3., od 9. do 11. ure, (Štrukelj in
Trošt), sreda, 31. 3., od 9. do 11.
ure, (Trošt in Lapajne).

od 28. 3. do 11. 4., ne bo verouka. Vsi
veroučenci ste s starši povabljeni, da
se udeležite obredov svetega tridnevja (veliki četrtek, veliki petek, velika
sobota) in velike noči. Udeležite se
maše v cerkvi ali po spletu.
SREČANJE eALFA ZA ODRASLE,
POPOLDNE:
bo po zoomu, v sredo, 24. 3., ob
19.30.
Nedelja, 21. 3. ob 17. uri (Jakopič,
Koren), četrtek, 25. 3., ob 16.30 do
SREČANJE MLADINSKE SKUPI17.30 (Koren, Trošt), petek, 26. 3.,
NE, bo po zoomu, v petek, 26. 3., ob
od 16.30 do 17.30, ter ob 20. uri
(Koren, Trošt), sobota, 27. 3., ob 19. 19.30.
uri. (Koren, Trošt), nedelja, 28. 3.,
ZA MOLITEV PRI BOŽJEM GROob 18. uri (Lapajne, Trošt), ponede- BU bo letos priložnost na veliki čeljek, 29. 3., ob 18. in 20. uri (Koren, trtek zvečer do 24. ure, ter na veliki
Trošt), torek, 30. 3., ob 18. uri
(Lapajne, Koren do maše), sreda, 31. petek in veliko soboto, od 8. do 18.
ure. Izberimo si ustrezen termin,
3., ob 18. uri (Škvarč, Trošt).
naenkrat je lahko v cerkvi največ 16
SPOVED V STUDENEM
oseb ali družin.
Spoved bo v župnišču, v nedeljo, 28. VELIKI PETEK, dan strogega po3., ob 16.30 (Lapajne, Štrancar)
sta, dopoldne bomo obiskali bolnike
ZA SVETE MAŠE v cerkvi se je in ostarele na domu.
potrebno za vsak obisk prijaviti g. BLAGOSLOV VELIKONOČNIH
župniku (041 379 468) ali g. vikarju JEDI bomo imeli po spletu na veliko
(041 509 240) v času od 14. do 15. soboto ob 16. uri. Sodelujte pri spleure.
tnem blagoslovu jedi. Sledi blagoslov
VEROUK bo še naprej za vse razre- posameznih košar z velikonočnimi
de na daljavo, doma. V velikonoč- jedili v cerkvi v Postojni in Studenem tednu in velikonočni osmini, nem od 16.30 do 17.30 ure. Vstopimo
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5. POSTNA NEDELJA
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Ponedeljek
Lea, spokornica
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Torek
Alfonz Turibij, škof
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Sreda
Katarina Švedska, redovnica

18h
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po namenu
za žive in rajne obeh župnij
Studeno + Stanislav Jenček, Strmca 3
+ Gabrijela Čelan
+ Marija Katić
+ Jožefa Smerdu in +++ Preti
po namenu Jurca
+ Leopold Bizjak
+ Riharda Širca
+ Katja Ipavec
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mar.

Četrtek
GOSPODOVO OZNANJENJE
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v čast Materi Božji
Studeno +++ Milavec in Vidmar, Studeno 2
++ Franc in Pepca Torkar
++ Marija in Jernej Šušteršič
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Petek
+ Evgenija, mučenka
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Peregrin, redovnik
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CVETNA NEDELJA
Proterij, škof
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Ponedeljek
Bertold, redovnik
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Torek
Janez Klimak, opat
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J
B

31.
mar.

Sreda
Gvido, opat
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J
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1.
apr.

VELIKI ČETRTEK
Tomaž Tolentinski

19h

J
B

+ Marija Smrdel, Prestranek 28a
za zdravje, Strmca 3
+ Antonija Ostanek
+ Aleš Jenček, Strmca 3
++ Kristina in Teodor Ipavec
za žive in rajne obeh župnij
Studeno ++ starši Matičič, Gorenje
+ Rafaela Kočevar
v zahvalo in za + Janeza Hostnika
v zahvalo za zdravje in za +++ Smerdu in Urh
+++ Marica Vučić, Anđa, Nikola Bionda
+ Ante Čonda in +++ Javoršek in Cerinski
+ Leon Brezic
+++ Kukanja, Baloš in Švent
++ Anica in Slavko Štefin
Studeno + Jože Maček, Studeno 12
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VELIKI PETEK
+ strogi post
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VELIKA SOBOTA
+ Rihard, škof
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VELIKA NOČ

6.30
8h
10h
10h
17h
19h

J
J
J
B
B
B

4.
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Izidor Seviljski, škof

15h J Križev pot v cerkvi
19h JB obredi velikega petka v Postojni in v Studenem

za zdravje
Studeno ++ Ivanka in Fran Čehovin, Studeno
za žive in rajne obeh župnij
+ Cvetka Leskovec
+ Stanislav Logar
Studeno + Ana Zlosel, Studeno 12
za blagoslov pri delu in za šolo
++ Vladimir in Nejc Bizjak

skozi glavna vrata in odidemo skozi zakristijo. Držimo potrebno razdaljo
1,5m. Podobno kot za prejem svetega obhajila izven maše.
VSEM ŽELIVA MILOSTEN ZAKLJUČEK POSTNEGA ČASA IN BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE. HVALA VSEM, KI MOLITE
IN DARUJETE SVOJE DAROVE ZA POTREBE OBEH ŽUPNIJ TUDI V
TEH TEŽKIH ČASIH. BOG POVRNI ZA VSAK VAŠ DAR.
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

