Datum: 18. aprila 2021
3. velikonočna nedelja
V Božji besedi nas apostol Peter v
prvem berilu vabi, da bi bili priče
Jezusovega trpljenja in vstajenja,
Jezusa, ki je daroval življenje v
odkupnino za naše grehe in nam
s tem izkazal ljubezen do konca.
V drugem berilu nas apostol Janez vabi, da bi ne grešili. Jezusa
pozna samo tisti, ki njegove zapovedi izpolnjuje in se drži njegove
besede. Kdor dela oboje, v njem
Božja ljubezen postaja popolna. V
evangeliju po Luku pa Jezus svojim učencem znova pokaže svoje
prebodene roke in noge, prav te
so prepoznavni znak Vstalega in
vsega kar je Jezus storil za nas. Poglejmo svoje roke in se vprašajmo,
ali so v njih vtisnjene sledi ljubezni. Kam nas vodijo naše noge? V
pomoč ali v izmikanje bližnjemu.
Razmislimo o tem.
4. velikonočna nedelja
Apostol Peter nas vabi, da bi se
odprli Svetem Duhu in v življenju
delovali v imenu Jezusa Kristusa.
Tako bomo v ta svet prinašali odrešenje in Jezus bo vogelni kamen
naših odločitev in dejanj.
Po krstu smo postali Božji posinovljenci, zato pripadamo eni
družini Cerkve. Bodimo ponosni,

Številka: 512
da smo kristjani, ki bomo podedovali božje kraljestvo. Zaupajmo
dobremu pastirju, ki je Jezus Kristus. Poslušajmo njegov glas bolj
kot glasove grabežljivih volkov
tega sveta. Vprašajmo se, ali svoj
dan in pomembne odločitve delam sam ali v imenu Jezusa. Čutim pripadnost Cerkvi in župniji,
kako se to konkretno kaže v mojem življenju in dejanjih? Kateri
glas vodi moje življenje?

TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE, NJIHOVO SVETOST IN STANOVITNOST 2021
Od 18. do 25. aprila 2021 bomo v
Cerkvi v Sloveniji obhajali teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo letos
potekal pod geslom Pripadaj, išči in
se odloči.
K molitvi in delu za duhovne poklice smo poklicani vsi. Zato molimo,

da bi mladi, ki jih Gospod kliče, to
prepoznali v skupnosti vernikov in
odkrivali lepe zglede. Molimo za to,
da bi mladi pogumno iskali svojo življenjsko pot in se ne prestrašili Gospodovega klica. Molimo tudi zato,
da bi znali prav razločevati Božji klic
in se tudi jasno odločili. Sodobna
miselnost kaže, kako se mnogi težko
dokončno odločijo za poklic – naj bo
to za poročenost ali za posvečenost.
Z močjo Božje milosti ter s prizadevanjem krščanske skupnosti – župnij
in družin – bodo mladi dobili moč
za prave in dokončne odločitve, za
izpolnitev Božje volje.
Papež Frančišek je v postsinodalni spodbudi za mlade z naslovom
Kristus živi v točki 274 zapisal: »Če
izhajamo iz prepričanja, da Duh še
naprej prebuja poklicanosti v duhovništvo in v posvečeno življenje, lahko
»ponovno vržemo mreže« v Gospodovem imenu in z vsem zaupanjem.
Lahko se opogumimo in moramo
se opogumiti, da vsakemu mlademu
človeku rečemo, naj se vpraša glede
možnosti, da bi hodil po tej poti.«
Torej mladi človek, ki to bereš, si se
že vprašal, če te Sveti Duh morda
kliče v duhovni poklic ali posvečeno
življenje. In ti, malo starejši, ali si se
že opogumil in duhovni poklic že
komu predlagal?

upanje in velika pričakovanja, ki jih
minljivi cilji, kot so uspeh, denar in
užitek ne morejo potešiti. Če bi rekli ljudem, naj izrazijo svoje sanje
o življenju z eno samo besedo, si ne
bi bilo težko predstavljati odgovora:
»ljubezen«. Ljubezen je tista, ki daje
smisel življenju, saj razkriva njegovo skrivnost. Življenje živimo samo
takrat, ko dajemo; resnično ga živimo šele, ko se popolnoma darujemo.
Sveti Jožef nam ima v tem pogledu
veliko povedati, saj je prav ob sanjah,
ki mu jih je Bog naklonil, svoje življenje spremenil v daritev.
Druga beseda, ki zaznamuje pot svetega Jožefa in njegovo poklicanost,
je služenje. Evangeliji predstavijo sv.
Jožefa, kot moža, ki je živel povsem
za druge in nikoli zase.
Tretja beseda, ki izstopa v življenju
svetega Jožefa in v krščanski poklicanosti, pa je zvestoba. Jožef je »pravičen« (Mt 1,19); vsak dan se v dejavnem molku vztrajno drži Boga in
njegovih načrtov. Prve besede, ki jih
je sveti Jožef slišal v sanjah, so bile,
naj se ne boji, kajti Bog je zvest svojim obljubam: »Jožef, Davidov sin, ne
boj se« (Mt 1,20). Ne boj se! Te besede Gospod namenja tudi tebi, draga
sestra, in tebi, dragi brat, da kljub
notranji negotovosti in obotavljanju
začutita, kako se ne moreta več odSANJE, SLUŽENJE IN ZVESTOBA reči želji, da darujeta svoje življenje.
Naj vas sveti Jožef, varuh poklicanih,
(Povzeto iz poslanice papeža Franči- spremlja z očetovskim srcem!
ška ob 57. svetovnem dnevu molitve
ŠMARNICE S prvim majem bomo
za duhovne poklice)
začeli šmarnično pobožnost. Letos
Sveti Jožef nam ponuja tri ključne bomo brali šmarnice za otroke z
besede o poklicanosti vsakega izmed naslovom Svetniki so bili čisto (ne)
nas. Prva izmed njih so sanje. Vsi sa- navadni ljudje, ki jih je napisal dunjamo v življenju o tem, da bi se ure- hovnik Aco Jerant. Šmarnice bomo
sničili. In prav je, da imamo globoko predvajali na Youtube kanalu vsak

dan ob 18. uri. K branju šmarnic
vabimo letos družine veroučencev.
Vsak dan bi prebrala šmarnice in
zmolila litanije Matere božje po ena
družina. Družine, ki želite sodelovati, o tem obvestite župnika, da vam
pošlje besedilo. Že vnaprej hvala
vsem družinam, ki boste sodelovale.
Pri večernih mašah bomo brali šmarnice za odrasle z naslovom Camino,
pot, ki se začne na koncu. Šmarnice
je napisal g. Marko Rijavec. Vsi lepo
povabljeni k šmarnični pobožnosti.

OZNANILA
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.
Svete maše po spletu bodo med tednom samo v dneh, ko ni maše v
Studenem. Maš na podružnicah zaradi premajhne uporabne površine do
spremenjenih navodil ne bo.

OBHAJILO POSAMEZNIKOM
bomo v Postojni in Studenem še
naprej delili ob nedeljah, od 11.00
do 11.15.
VEROUK bo za vse razrede še naprej na daljavo. Od 25. 4. do 2. 5.
ni verouka.
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v torek, 20. 4.,
ob 20., po zoomu.

eALFA odrasli, srečanje v sredo,
21. 4., in 28. 4., ob 20., po zoomu.
SREČANJE ZA ANIMATORJE
BIRMANSKIH SKUPIN, bo v
petek, 23. 4., ob 20., po zoomu.
BIRMANSKI DAN, bo v soboto,
24. 4., od 9. - 11.30 in od 15.-17. Ob
18. bo zoom maša.
IZPIT ZA BIRMANCE IN BIRMANKE bo v torek, 27. 4., v župnišču. Vsak birmanec/ka bo
prejel/a točno določeno uro izpita
po e-pošti.
SREČANJE ŽGS Postojna, bo v
torek, 27. 4., ob 20. v župnišču.
SREČANJE ŽGS Studeno, v petek, 30. 4., ob 19.45 v župnišču v
Studenem.
NAŠA RAJNA Po zasluženo plačilo sta odšla k Stvarniku življenja
+ Edvard Elesini, Pretnerjeva 6 in
+ Marija Likon, Pod kolodvorom
3a. Radi molimo za svoje rajne.
ZAHVALA DAROVALCEM. Na
veliki četrtek, petek, veliko soboto
in veliko noč smo prejeli dar 759€.
Za blagoslov jedi v Postojni smo
prejeli dar 440€ in v Studenem
520€. Za oljčne vejice smo v obeh
župnijah skupaj prejeli 300€, ki
smo jih nakazali istrskim župnijam, ki nam vejice dostavljajo.
Zahvala za prejeti dar 150€ za cerkev v Malem Otoku ob pogrebu
Martina Mihelčiča.
Zahvala tudi za dar 325€ za cerkev v Gorenjah ob pogrebu Zofije
Jurca. Bog povrni.
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Jožef Delavec - praznik dela
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za žive in rajne obeh župnij
+ Marija Kralj

Studeno +++ Zofija, Jožef in Frančiška Jurca, Gorenje 2

+ Milan Škerjanc, 30. dan
++ Vera in Janez Bizjak
+ Antonija Filipčič
za vse pokojne in obolele za kovidom
+ Jože Kontelj
za zdravje
Studeno + Edvard Elesini, pogrebna
+ Ivan Blažič, 30. dan
Studeno +++ Kristjan, Franc, Francij in +++
Sever, Gorenje 2b

+ Martin Mihelčič, pogreba
+ Alojz Črnigoj
+ Marija Rebula, pogrebna
+ Anica Marinšič
+ Jože Fajdiga
za žive in rajne obeh župnij

Studeno + Zofija Jurca in za zdravje v družini, Gorenje 2

+ Marjan Vilhar
+++ Leoni
+ za zdravje in +++ Jež
+ Jožefa Batagelj
Studeno za zdravje in + Anton Jurca, Gorenje 23
+ Antonija Ostanek
Studeno za uspešno zdravljenje in operacijo
++ Antonija in Franc Čeč
+ Ivan Žakelj (D in M)

++ Viktorija in Vinko Albreht
Studeno + Frančišek Česnik, 30 dan
J + Katja Ipavec
B Studeno +++ Simčič, Studeno 53
J
J
B
B

v zahvalo za zdravje
+ Martin Mihelčič
Studeno +++ Viktor Vilhar in Irena Milavec
za žive in rajne obeh župnij

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

