Datum: 2. maj 2021
5. velikonočna nedelja
BITI MLADIKA NA TRTI
Prejšnjo nedeljo je Jezus zatrdil: »Jaz
sem dobri pastir«. Danes oznanja:
»Jaz sem prava vinska trta«. In vemo:
samo če je mladika zraščena s trto,
živi in obrodi. Samo če sem, kristjan,
zraščen s Kristusom, če ostajam v
Njem in On ostaja v meni, živim in
obrodim, prejmem večno življenje na
onem svetu in že na tem svetu z dobroto in ljubeznijo ohranjam sebe in
druge. Oče je vinogradnik: če ni sadov, odstrani mladike. Ker z Božjo
besedo in zakramenti prejemamo iz
Trte, kar je potrebno, zato je nujno, da
z dejanji prinašamo sadove. Apostol
Pavel (v prvem berilu) je po spreobrnitvi tesno vcepljen v Kristusa, zato
pogumno oznanja; psalmist nam pravi, da bo živel samo Gospodu; in Janez Evangelist (v drugem berilu) tudi
spodbuja, da od ljubezni v besedah
preidemo k dejanjem iskrene ljubezni
do bližnjega, hkrati nam zagotavlja:
če nas zaradi naše hudobije srce obsoja, je Bog večji in vse ve. Samo z izpolnjevanjem zapovedi ostajamo v Bogu,
ostajam, mladika, na Trti.

Številka: 513
6. velikonočna nedelja
IZPOLNITI ZAPOVED LJUBEZNI

Evangelij prejšnje nedelje je oznanil:
Jezus je trta, mi mladike. Danes pa
Jezus še enkrat poudari, da bomo
ostali v Njem samo, če bomo izpolnjevali njegove zapovedi, zapoved
ljubezni do Boga in do bližnjega.
Še več: če delamo, kar nam naroča
nismo služabniki, ampak prijatelji.
On sam nas je izvolil za svoje prijatelje in kot prijateljem nam naroča:
da se ljúbimo med seboj! Zato apostol Janez (v drugem berilu) zapiše
znamenitev trditev: Bog je ljubezen.
Ljubezen med ljudmi je od Boga, saj
nas je On vzljubil in poslal svojega
Sina v spravno daritev za naše grehe, in sicer za vse ljudi, kot zagotavlja apostol Peter (v prvem berilu),
saj Bog ne gleda na osebo, marveč
na to, da kdo pravično ravna. Jezusova velikonočna milost nas odpira
Svetemu Duh, naj napolni srca z
radostjo, da bomo, kakor nas vabi
psalmist, peli Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela.
MOLITEV SV. AVGUŠTINA K SVETEMU DUHU
Pridi Sveti Duh, da bom mislil, kar je sveto. Priganjaj me, Sveti Duh, da
bom delal, kar je sveto. Vabi me, Sveti Duh, da bom ljubil, kar je sveto. Daj
mi moč, Sveti Duh, da bom varoval, kar je sveto. Varuj me, Sveti Duh, da ne
bom nikoli izgubil tega, kar je sveto.

GOSPODOV VNEBOHOD praznujemo 40. dan po veliki noči. Praznik želi poudariti, da se je Jezus dvignil v nebesa z dušo in poveličanim
telesom. Čeprav je odšel, pa ostaja
med nami prisoten na več načinov.
Navzoč je, ko se zbiramo v njegovem
imenu k molitvi, in k branju Božje
besede, v duhovnikovi osebi, ko deli
zakramente, in na posebej odličen
način pod podobama evharističnega
kruha in vina, ki sta njegovo telo in
rešnja kri.
Na praznik bomo imeli svete maše v
Postojni ob 10. uri in 19.30, v Studenem ob 19. uri. Birmanci imajo sveto
mašo ob 18. uri.
SVETI DUH, BOŽJE DARILO
ZA VSE ŽIVLJENJE
Glavno darilo birme so darovi Svetega Duha. Ali jih je samo sedem
ali veliko več, ni bistveno. Bog se v
svojem bogastvu ne da prekositi. Bolj
kot boš z njim v zavezi, v odnosu,
večjih milosti boš deležen, več sadov
duha bo obrodilo tvoje življenje.
Draga birmanka, dragi birmanec,
želim ti, da bi ti bili darovi Svetega
Duha v pomoč pri iskanju poti in
obvladovanju preizkušenj, ki ti jih bo
prineslo življenje. Nisi več otrok, ki o
ničemer ne odloča - zdaj odgovarjaš
zase, pred tabo so nove poti življenja,
nove odločitve.
Pri birmi rečeš DA pred Bogom,
prijatelji in sorodniki. Ta DA je tvoj
pristanek, da veruješ v delovanje in
pomoč Svetega Duha. Nihče izmed
nas ni sam po sebi »super talent«.
V življenju Sveti Duh deluje na zelo
različne načine. Pomembno pa je, da
se ga zavedaš in da ga kličeš, prosiš.
Včasih ti svetuje, včasih pomaga,

včasih tolaži, včasih spodbuja, včasih opominja … Že od krsta naprej je
tvoje ime zapisno v nebesih v knjigi
življenja. Tam te že čakajo. Zato živi
tako, da boš v v nebesa prišel. Sveti
Duh pa naj te spremlja in vodi.
Za birmo Ti želim lepo praznovanje
v krogu družinskih članov in botra.
In ne pozabi IZBRAN/A SI. Bog te
pošilja v svet, da prenavlajš obličje
zemlje in vžigaš ogenj ljubezni.
Dragi birmanci in birmanke ostanite
zvesti Kristusu, ki vas je izbral, in bodite njegove priče danes in vsak dan.
Jožef, župnik.
BIRMANCI POSTOJNA 2021
1. Brina Daneu, 2. Zoja Debevc, 3.
Gašper Dujc, 4. Jure Geržina, 5. Ivana Glavač, 6. Tadej Hreščak, 7. Taja
Janev, 8. Marko Kikovič, 9. Alina
Lorenzetti, 10. Lia Mandić, 11. Jan
Marinčič, 12. Sara Marušič, 13. Zarja Podboj, 14. Sara Rebec, 15. Taja
Šadl, 16. Jerneja Škufca, 17. Eva Urh,
18. Ema Vadnov, 19. Nuša Vilhar, 20.
Veronika Volk in 21. Lea Železnik.
BIRMANCI STUDENO 2021
1. Nik Baranja, 2. Urban Čajko, 3.
Žan Debenjak, 4. Kaja Delost, 5. Matija Magajna in 6. Eva Rupar.
SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV bo po zoomu v četrtek, 7.
5., ob 20. uri.
BIRMANSKA DEVETDNEVNICA
bo letos potekala v Postojni vsak dan
od petka, 7. 5. do sobote, 14. 5. ob 18.
uri. Zaradi omejitve števila udeležencev se lahko te maše udeležijo samo
birmanci in družinski člani.
Svete maše bodo za ostale vernike v
času devetdnevnice ob 19.30.

SPOVED ZA BIRMANCE bo v torek, 11. 5., (priimek od A-K) in v sredo, 12. 5., (priimek od L-Ž) med in
po birmanski maši.
VAJE ZA BIRMANCE bodo v ponedeljek, 10. 5., če bo potrebno tudi v
četrtek, 13. 5., po devetdnevnici.
SREČANJE S ŠKOFOM JURIJEM
bo v petek, 14. 5., po zoomu.

VEROUK bo za vse razrede še naprej na daljavo.
ŠMARNICE za odrasle bomo brali
vsak dan pri večerni maši. Ob nedeljah pa bodo šmarnice 15 minut pred
večerno sveto mašo.
Prvoobhajanci so povabljeni k šmarnicam od ponedeljka do petka ob
18h na župnijskem vrtu. V primeru
dežja pa bodo šmarnice za prvoobhajance v župnijski kapeli.
OZNANILA
Vse ostale starše in otroke vabimo,
SVETE MAŠE Z VERNIKI Še da šmarnice spremljate preko pornaprej velja, da se je potrebno za tala
http://sku.rkc.si/2021/04/29/
obisk sv. maše prijaviti g. župniku smarnice-za-otroke-2021/ ali pa jim
(041 379 468) ali g. vikarju (041 509 prisluhnete v podcastu “Zgodbe za
240) v času od 14. do 15. ure. Če otroke”, ki ga pripravljajo na Radiu
sms sporočila ne prejmete, pomeni, Ognjišče. https://avdio.ognjisce.si/cida so mesta že zasedena.
kel/zgodbe_za_otroke.
Od 7. 5. dalje, ko bomo začeli z eALFA odrasli, srečanje v sredo, 5.
birmansko devetdnevnico, bo sve- 5., in 12. 5., ob 20., po zoomu.
ta maša za birmance ob 18. uri, za
NAŠA RAJNA Po zasluženo plačilo
vse ostala pa ob 19.30.
k Vstalemu je odšla + Ivanka Panič,
Svete maše bodo v času birmanske Mali Otok 2. Molimo za naše rajne.
devetdnevnice med tednom samo v
OBISK BOLNIKOV za prvi petek, 7.
Postojni.
5., dopoldne v Postojni in Studenem.
OBHAJILO POSAMEZNIKOM
bomo v Postojni in Studenem še TEČAJ PRIPRAVE STARŠEV PRED
naprej delili ob nedeljah, od 11.00 KRSTOM PRVEGA OTROKA, bo
potekal tri zaporedne sobote, 8. 5., 15.
do 11.15.
5., 22. 5., ob 17. uri, po zoomu.
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Ponedeljek
Filip in Jakob, apostola

19h

J
B

4.
maj

Torek
Florijan (Cvetko), mučenec

19h

J
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Sreda
Angel, mučenec

19h

J
B

v zahvalo za zdravje
+ Martin Mihelčič
Studeno +++ Viktor Vilhar in Irena Milavec
za žive in rajne obeh župnij
+ Dragica Čeč
++ Jožef in Ivana Bizjak
+ Stanislav Šušteršič
++ Ivanka in Alojz Lozar
+ Stanislav Šantelj
+++ Sack, Čuk, Penko
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Četrtek
Gotard, menih

7.
maj

Petek
Gizela, opatinja

8.
maj

Sobota
Bonifacij IV, papež

6. VELIKONOČNA NEDELJA
9.
Nedelja turizma
maj
Izaija, prerok

8h
19h

B Studeno, po namenu, Studeno 32
J + Bernard Borsellino

18h

J B9 ++ Marija in Jože Geržina
B + Andrej Ogrizek in ++ starši, v dober namen
D + Silva Knafelc

19.30

19.30

J B9 +++ Ivan, Alojz in Frančiška Žakelj
B + Ivana Panič, osmina
D v dober namen
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+ Ivo Vlah in +++ Vlah in Križman
++ Andrej in Ivanka Geržina

18h

Studeno ++ Frančiška in Lovrenc Milavec, Studeno 46

B9 za žive in rajne obeh župnij

v zahvalo za krst in + msgr. Metoda Piriha
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Ponedeljek
Job, svetopisemski mož

18h
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Torek
Nerej in Ahilej, mučenca

18h
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Sreda
Leopold Mandić, redovnik

18h
19.30

B
J

B9 ++ Franc in Antonija Debevc in Franc mlajši
+ Gabrijela Sivec
B9 + Erna Borsellino
+ Edvard Elesini, 30. dan, Studeno 70
B9 za zdravje
++ starši in brata Bajc
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Četrtek
GOSPODOV VNEBOHOD
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19.30
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+ Ivo Rosa
B9 v čast Sveti Trojici in priprošnja Materi Božji
Studeno + Franc Magajna, Bukovje 41
za prejem Svetega Duha
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Petek
Bonifacij, mučenec

18h
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B
J

15.
maj

Sobota
Izidor, kmet

18h
19.30
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B
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B9 ++ Venco Barišič in Antonija Geržina
v čast Mariji za varstvo vnuka
B9 + Žana Nadoh in +++ Milharčič
za duhovne poklice
+ Cvetka Leskovec
BRIMA 1 za žive in rajne obeh župnij
za blagoslov pri delu in v šoli
Studeno +++ Milavec, Studeno 46
BIRMA 2 za družine birmancev
za zdravje in mir
BIRMA 3 Studeno v čast Svetemu Duhu
Studeno za zdravje
po namenu Milavec

7. VELIKONOČNA NEDELJA
Nedelja sredstev
družbenega obveščanja
16.
maj

Janez Nepomuk, duhovnik
SVETA BIRMA

10h
11h
15h
19h

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

