Datum: 4. aprila 2021

IZREDNO PISMO SLOVENSKIH
ŠKOFOV ZA VELIKO NOČ 2021
Dragi sobratje duhovniki, redovnice,
redovniki, diakoni, bogoslovci, dragi
bratje in sestre!
Letošnja Velika noč poteka tako kot
lanska v znamenju epidemije koronavirusa. Skozi vse leto smo upali,
da se bodo razmere izboljšale, pa se
nam do zdaj to ni posrečilo. Uresničuje se Salomonov pregovor, ki pravi:
»Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska
srce, upanje, ki prihaja, je drevo življenja« (Prg 13,12). Tudi vsem, ki se
vam ob misli na epidemijo zdi, da se

Številka: 511
vaše pričakovanje oddaljuje, kličemo
s piscem Pisma Hebrejcem: »Zato
vzravnajte onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge
ravna pota, da se to, kar šepa, ne bo
izvinilo, marveč bo ozdravelo!« (Heb
12,12-13).
Vstopamo že v drugo leto epidemije
koronavirusa in največji spremembi,
ki ju doživljamo in ju moramo sprejeti, sta veliko omejevanje javnega,
družbenega in cerkvenega življenja
ter obračanje navznoter, v manjše
skupnosti in gospodinjstva, v svoje
družine ter v svoje duše in svoja srca
– kakor je Gospod naročil Petru: »In
ti, ko boš nekoč šel vase, potrdi svoje brate!« (Lk22,32). Tako kot ostalo
javno in družbeno življenje se obračajo navznoter tudi naši verski obredi
in naše verske slovesnosti. Vabimo in
spodbujamo vas, da vse velikonočne
obrede in slovesnosti, ki so izvedljive v krogu družin in gospodinjstev,
pripravite s preprostim srcem in jih
opravite v krogu svojih domačih.
Zaupamo stroki in oblastem ter se
jim zahvaljujemo za nadčloveške napore, ki jih vlagajo v omejevanje in
preprečitev širjenja epidemije. Velikonočni čas pa je s slavjem vstajenja
našega Gospoda še večji vir trdnega
upanja in prepričanja v zmago velikonočnega Jagnjeta, v zmago krotkosti
in potrpežljivosti, v zmago dobrote

in ljubezni: »To sem vam povedal, da
bi v meni imeli mir. Na svetu boste
imeli stisko; a zaupajte, jaz sem svet
premagal!« (Jn 16,33). Kakor zvečer
tistega dne, prvega v tednu, naj vstali
Gospod tudi letos vstopi v vaše hiše
in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav: »Mir vam bodi!«
(Jn 20,19-20).
V skladu z vladnim odlokom škofje
podajamo naslednja navodila:
Svete maše z udeležbo ljudstva so
do nadaljnjega odpovedane. Cerkve
ostanejo odprte za osebno molitev
vernikov, individualni prejem svetega
obhajila in zakrament svete spovedi.
Župnijska pisarna in drugi cerkveni
uradi so lahko odprti za srečanje z
eno osebo samo za nujne in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče urediti
na daljavo.
KAR JE MOGLA, JE STORILA
V letošnjem pasijonu po Marku smo
na cvetno nedeljo brali, da je prišla
žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde
in Jezusu mazilila glavo in telo za
pogreb. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj: Čemu ta
potrata olja?
Pa jim je Jezus rekel: »Pustite jo! Kaj ji
delate težave? Dobro delo mi je storila. Kar je mogla je storila: vnaprej mi
je pomazilila telo za moj pogreb.
Prav te besede so me ob vstopu v veliki teden zelo nagovorile. Žena ni razmišljala, kaj vse ne more storiti, ampak, kaj lahko. In Jezus jo je pohvalil
in napovedal, da bodo o njenem dejanju pripovedovali povsod po svetu,
kjer koli se bo oznanjal evangelij.
Tudi mi smo v teh koronačasih in
vnovični prepovedi udeležbe pri sve-

tih mašah in obredih zelo omejeni.
Lahko se nas loti malodušje in obupanost, nejevolja in jeza nad tem svetom, nad vsemi, ki ne spoštujejo pravil in lahko bi naštevali v nedogled,
kaj vse nas moti. In če nas napade ta
virus malodušja in obupa, potem bo
hudič skakal od veselja.
Zato vas vabim, sestre in bratje, naj
v nas odjekne vesela aleluja, zmaga
življenja na smrtjo, ki nam jo prinaša vstali Kristus. Ne dovolimo, da bi
obupovali in jadikovali, ampak razmišljajmo vsak trenutek življenja, kaj
lahko naredimo, kaj zmoremo, kaj
smemo in kaj ni prepovedano. Ne
samo pri vprašanjih vsakdanjega življenja, ampak tudi na področju naše
vere, osebnega odnosa z Bogom, naših obveznosti in dolžnosti do Cerkve in župnije.
V teh dneh moramo duhovniki zaključiti finančne obračune za preteklo leto. S hvaležnostjo za vsak vaš
dar, pa tudi z zaskrbljenostjo ugotavljam, da so se prihodki v župnijah
v tem letu zmanjšali za polovico, ali
pa še za več. Razlog upada je predvsem v zmanjšanju števila vernikov,
ki so se ob nedeljah udeleževali svetih maš in darovali vsako nedeljo v
miloščino za potrebe župnije in Cerkve. Prepovedi udeleževanja verskih
obredov, nato pa razne omejitve števila udeležencev, so zelo zmanjšala
število darovalcev.
V župniji Postojna smo imeli v lanskem letu med prihodki in odhodki za 35.733,84€ minusa, kar smo
pokrili s privarčevanimi sredstvi iz
prejšnjih let. Lanski največji izdatek
je bila obnova dela fasade na župnijski cerkvi v vrednosti 38.012,08€.
Poravnati moramo še račun za okna

v vrednosti 11.000€, za katerega pa
trenutno še nimamo dovolj denarja na računu. Vsak mesec moramo
plačati tudi tekoče stroške v višini
1.500,00€ (Prispevki za elektriko za
vse cerkve, podružnice in karitas,
ogrevanje župnijske cerkev in župnišča, prispevki za vodo, komunalne
storitve, telefonijo, naročnine).
Zakaj vse to pišem? Zato, da predstavim nastalo situacijo in da znova
zaprosim za pomoč. Zahvaljujem se
vsem, ki ste tudi v času korone redno
prispevali svoje darove za potrebe
župnij in to zelo radodarno. Obračam pa se zlasti na vse ostale vernike,
ki v času korone še niste našli priložnosti ali načina, da bi darovali za
potrebe župnij. Pred nekaj leti je naš
gospod škof Jurij izdal zgibanko z
naslovom. »Tudi jaz bom dal«. V zgibanki je predstavil kaj pomeni darovanje vernika za potrebe župnije in
škofije. Predlagal je letni dar v višini
3,5% osebnega dohodka, kar pomeni
za darovalca z mesečnim dohodkom
500 € na mesec, 4 € na teden. Če v
korna času še nismo podprli svoje
župnije lahko to še vedno storite. Pomagate lahko tako, da darujete svoj
dar na župnijski TRR ali pa prinesemo dar v župnišče. Če vam je lažje
se lahko odločite tudi redni mesečni
dar preko trajnika. Več kot se nas bo
odločilo za reden način zavestnega
darovanja, lažje bomo izvedli tudi
prihodnje pastoralne projekte. Mogoče je prav korona čas primeren,
da najdemo nove poti zavestnega
darovanja za svojo župnijo, cerkev
in pastoralne delavce. Žena v Markovem pasionu, ki je Jezusu mazilila
telo je naredila, kar je mogla in njena
dobrota se oznanja do konca časov.

Tudi naša dobrota se zapisuje v knjigo življenja. Hvala vsem, za vaše darove. Želim vam veselo alelujo in Bog
naj povrne vsak vaš dar. Župnik Jožef
OZNANILA
Svete maše z udeležbo ljudstva so do
nadaljnjega odpovedane.
Od velikega petka dalje smo povabljeni k molitvi rožnega venca Božjega usmiljenja in k opravljanju devetdnevnice v čast Božjemu umisljenju.
Od velikonočnega ponedeljka dalje
bomo sveto mašo predvajali po spletu iz župnijske kapele ob 19. uri.
Sveto obhajilo posameznikom
bomo delili med tedenom v Postojni vsak večer (po speletni maši) od
19.45 do 20. ure v cerkvi.
Ob nedeljah v velikonočnem času
bomo delili sveto obhajilo v cerkvi v
Postojni in Studenem od 11.00 do 11.15.
VEROUK Z rednim veroukom na
daljavo bomo nadaljevali po 11. 4.
NAŠI RAJNI V velikonočno skrivnost vstajenja je od zadnjih oznanil
prestopilo kar nekaj vernikov. +
Vida Buda, Ljubljanska cesta 8, +
Jožefa Batagelj, Pretnerjeva ulica 9,
+ Ivan Žakelj, Zagon 39, + Andrej
Ogrizek, Dolomitskega odreda 1, +
Leopold Bizjak, Zagon 4, + Katarina
Ipavec, Zalog 45, + Milan Škerjanc,
Veliki Otok 31, + Ivan Blažič, Pivška
2, + Martin Mihelčič, Mali Otok 9,
+ Zofija Jurca, Gorenje 2, in + Franc
Česnik, Belsko 6b in + Marija Rebula, Kidričevo naselje 18. Vse rajne
priporočamo v molitev.
Prav posebej se zahvaljujemo za prejeti dar 785€ ob pogrebu Katarine
Ipavec za cerkev v Zalogu.
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Izidor Seviljski, škof
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9h
10h

J
B
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Velikonočni ponedeljek
Vincencij Ferrer, duhovnik

19h

6.
apr.

Torek
Irenej iz Srema, škof in muč.

19h

7.
apr.

Sreda
Janez Krstnik del la Salle, duh.

19h

++ starši Šeber
++ Erik in Konči Lovko
J + Pavel Bizjak
B + Ivan Žakelj, 30. dan
J ++ Ivan in Marija Semenič
B + Anica Kragelj

8.
apr.

Četrtek
Maksim in Timotej, mučenca

19h

J v zahvalo in za zdravje za župnika
B + Jure Vodpivec

9.
apr.

Petek
Maksim Aleksandrijski, škof

19h

J
B

10.
apr.

Sobota
Domen, škof in muč.

19h

++ Karolina Kaluža in Anton Kaluža
+ Ivan Blažič, 8. dan
J + Milan Škerjanc, 8. dan
B + Marko Premrl Valentini

11.
apr.

BELA NEDELJA
Nedelja Božjega usmiljenja

10h

J
B

++ Sabina in Herman in +++ Fajdiga
Studeno + Vanda Ogrizek, Studeno 12

12.
apr.

Ponedeljek
Zenon Veronski, škof

19h

J
B

13.
apr.

Torek
Martin I., papež in muč.

19h

J
B

14.
apr.

Sreda
Lidvina, devica

19h

J
B

15.
apr.

Četrtek
Paternij, škof

19h

J
B

za zdravje, Studeno po namenu
++ Fani Kogej in Martin Kozjan
+ Stanislav Šušteršič
++ Anica in Jože Rebec
+ Metka Bratoš
v zahvalo za uspešno zdravljenje
+ Frančiška Borsellino
+ Leopold Bizjak, 30. dan

16.
apr.

Petek
Bernardka Lurška, devica

19h

J
B

17.
apr.

Sobota
Simon Barsabejski, škof in muč.

19h

18.
apr.

3. VELIKONOČNA NEDELJA 10h

8h

Evzebij, škof

10h
19h

po spletu, + Stanislav Logar
Studeno + Ana Zlosel, Studeno 12

J
B

za uspešen zaključek študija
+ Katja Ipavec, 30. dan
J + Marjan Ivančič in starši
B + Aleš in Stanko Jenček, Strmca 3
J
J
B
B

za žive in rajne obeh župnij
+ Marija Kralj

Studeno + Zofija, Jožef in Frančiška Jurca, Gorenje 2

+ Milan Škerjanc, 30. dan

VSEM ŽELIMO BLAGOSLOVLJENO
IN MILOSTI POLNO VELIKO NOČ.
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

