Datum: 6. marec 2022
TRI SKUŠNJAVE
Jezus se pred začetkom svojega javnega delovanja za štirideset dni odpravi
v puščavo. Čudimo se lahko dejstvu,
da je bil tudi Jezus skušan, saj je vendar Božji Sin. Bil pa je tudi človek, ki
je hotel biti »kakor mi, preizkušan v
vsem, vendar brez greha« (Heb 4,15).
To je za nas tudi velika tolažba.
»Reci temu kamnu, naj postane
kruh.« Prva skušnjava je skušnjava zlorabe. Kamenje ni namenjeno
temu, da postane kruh. Jezus nas
spomni na to, kar je za nas najpomembnejše: ne skrb za telo, jed in
pijačo, ampak spolnjevanje Božje
volje. »Tebi bom dal vso to oblast in
slavo, če me moliš.« Druga skušnjava
je skušnjava oblastiželjnosti. Človek
je nenasitno bitje, ki se je zaradi karierizma in samopašnosti, sposoben
odpovedati resnici in poštenju, utišati svojo vest in poteptati bratski odnos do človeka. »Če si Božji Sin, se
vrzi od tukaj dol.« Tretja skušnjava
je skušnjava pritegovanja pozornosti,
pa tudi omajane vere v Božjo ljubezen. Človek, ki velikokrat išče pozornost na neprave načine, izgublja
vero v Boga in zaupanje v sočloveka.
Posledično se prepušča toku, po katerem plove svet.
Vsak dan poslušamo o zlu, ki se dogaja v svetu. Dve leti nas že vznemirja koronavirus, sedaj nas pretresa

Številka: 535
vojna v Ukrajini. Bolj kot na dogajanje »izven nas«, bodimo v postnem
času pozorni na dogajanje »v nas«.
Na to kar se dogaja v naših mislih,
navadah, odnosih. Zla iz sveta ne
moremo izkoreniniti, lahko pa se
upremo skušnjavam in zlu, ki se rojevajo v nas. To je edino zlo, ki smo
ga sposobni odstraniti iz sveta.
TRIJE ŠOTORI
Jezusovi sodobniki – med njimi tudi
njegova mati Marija, rednik Jožef, sorodnik Janez Krstnik, apostoli in sploh
pa širne množice – so se čudili njegovim besedam in občudovali njegova
dejanja, toda s človeškimi očmi so v
njem videli samo človeka. Človeka, ki
je jedel in pil, hodil in spal, ki je znal
biti utrujen, ki je trpel in celo umrl.
Evangeliji navajajo en sam primer,
ko je Jezus za trenutek »dovolil«, da
se je v njem razodela Božja slava.
Bilo je na gori, v prisotnosti le treh
učencev in le za kratek čas. Podoba
njegovega obličja se je spremenila, njegova obleka je postala bela in
svetla. Mojzes in Elija, ki sta z njim
govorila, sta se sicer prikazala v veličastvu; toda kaj, ko sta govorila o
smrti, ki jo bo moral prestati. Kmalu
je bil Jezus spet sam in takšen, kot so
ga bili vajeni apostoli.
Vse to nam pove, da je Jezus svojo
Božjo naravo človeškim očem zakrival. Vsi, ki so vanj verovali, so vero-

vali iz vere, ne iz gledanja. Poslušali
so njegove besede in opazovali njegova dejanja. Iz njih so sklepali, da sam
človek česa takega ne zmore, ampak
je za vsem tem Božja moč. Njegove božanskosti niso videli, hranila
pa jih je skrivnost vere. Tudi mi se
hranimo s skrivnostjo vere. Boga ne
vidimo, vidimo pa dela, ki jih ne moremo pripisati nobenemu človeku. Iz
njih sklepamo, da se z njimi razkriva
Bog sam. Postni čas je ugoden čas za
prečiščevanje odnosa z Bogom, da bi
ga še bolj iskali in še bolj hrepeneli
po njegovi bližini. Odprimo mu svoje srce in mu v njem pripravimo varen šotor, kjer bo lahko prebival.
POSTNI ČAS – ČAS MILOSTI
Postni čas ni zgolj neko obdobje ali
mejnik v cerkvenem letu, ki bi stal
sam zase. Je kažipot, ki nas uvaja v
skrivnost odrešenja. Gre za milostni
čas, za priložnost, ki nam je ponujena,
da bi se vsak od nas vključil v skrivnost odrešenja. Postni čas ni čas, ki bi
v nas budil strah ali žalost. Bog se namreč ne sramuje naše krhkosti. Obratno, želi nas ozdraviti in odrešiti, kljub
vsej naši krhkosti. Zato je postni čas
vabilo, da se podamo na pot vračanja
k Očetu, ki nas pričakuje, da nas objame in sprejme.
Podati se na pot k Očetu pa najprej
pomeni osvoboditi se sebičnosti, zagledanosti vase, navad, v katere sem
se ujel in me pogojujejo in zasužnjujejo. Vstopili smo v milostni čas, ki
ga vzemimo kot novo priložnost, da
se podamo na pot vračanja k Bogu in
hkrati v občestvo, k bližnjemu. Tako
bo postni čas »ugoden čas« za premagovanje naše odtujenosti, mlačnosti in naše grešnosti.

Bog nam prihaja naproti s svojim
usmiljenjem, ravno zato lahko vedno
znova vstanemo in nadaljujemo korak za korakom pot, ki nas vodi bliže
k Njemu in k bližnjemu. V tej povezanosti z Bogom in bližnjim lažje in
bolj odkrivam tudi sebe samega, svoje
darove, pa tudi svojo krhkost in rane.
Naj bo zato naša prošnja na začetku
letošnjega postnega časa: »Gospod,
upodobi naša srca po svojem srcu. Daj
nam moči, da bomo delali dobro in se
ne naveličali.« Iskrena prošnja h Gospodu nas bo tudi varovala, da naše
srce ne bo postajalo mlačno in ne bo
sledilo zgolj miselnosti tega sveta, ki je
miselnost »uživanja in egoizma«.
Živimo letošnji postni čas v sinodalnem duhu in spodbujajmo drug
drugega, da bomo pogumno hodili
po poti spreobrnjenja. Predvsem pa
uprimo pogled na Križanega, On, ki
nas ljubi, in nas hkrati vabi, da bi dopustili spraviti se z Bogom in se vrniti
k Njemu. Na ta način bomo našli sebe
in svoj notranji mir! Gradimo goro
odrešenja z molitvijo, odpovedjo, dobrimi deli in pomočjo ubogim. Vztrajajmo v molitveni verigi za domovino.
TEDEN DRUŽINE 2022
Med 19. in 25. marcem bomo obhajali teden družine. Letos bo teden
družine uglašen s temo svetovnega
srečanja družin, katerega geslo je
»Družinska ljubezen: poklicanost in
pot k svetosti«. Prav svetost je naše
temeljno poslanstvo.
Od 19. do 25. 3. 2022 bomo lahko
vsak dan od 20. ure do 20.20 preko
spleta prisluhnili družinam, ki nas
bodo nagovarjale s svojimi pričevanji, pesmijo, nagovori ter molitvijo

rožnega venca. Vsak dan bo z nami
molili tudi škof posamezne škofije.
Prenos bo mogoče spremljati preko
Zooma, YouTube kanala in Facebook strani. Povezave bomo objavili na
spletni strani župnije Postojna.
KAKO SE RAZODENE, DA SMO
SE RES ZNAŠLI V KRISTUSU IN
NISMO VEČ ZNOTRAJ NEKE POZUNANJENJE SUHE RELIGIJE?
Ko naše misli niso več podvržene nevoščljivosti, zavisti, ljubosumju. Misli se ne hranijo več z jezo do tistih,
ki so nam storili zlo. Maščevalnost ne
uspe več razburjati misli, ampak misli tečejo svojo pot miru, vedrine in
zaupanja v Gospoda. In kot pokaže
sveti Maksim, se človek presenečen
zaloti pri tem, da misli dobro celo o
tistih, ki so mu storili slabo. Do tega
človek ne more priti s svojim naporom, ampak samo s sprejemanjem
Svetega Duha, ki v naša srca vliva
Očetovo ljubezen (prim. Rim 5,5).
p. Marko Ivan Rupnik.
SPLOŠNA OZNANILA
VEROUK bo v prihodnjem tednu za
vse razrede po urniku v veroučilnicah. Pravila ista kot za šolo.
SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTINJ, v ponedeljek, 7. 3., ob 19. uri.
SREČANJE MLADIH, v petek, 10.
3., ob 19. uri v Postojni.
OZNANILA POSTOJNA
SREČANE ŽPS POSTOJNA, v sredo,
9. 3., ob 19. uri v župnijski dvorani.
6.
mar.

1. POSTNA NEDELJA
Fridolin, opat
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BIBLIČNA SKUPINA, ponedeljek,
14. 3., ob 19. uri.
KRIŽEV POT ob petkih, ob 18. uri;
ob nedeljah, ob 17.30. V nedeljo, 20
3., ob 15. uri bomo imeli družinski
križev pot na Sovič. V primeru slabega vremena pa v nedeljo, 27. 3..
NOV RAZPORED KRAŠENJA
CERKVE V POSTOJNI objavljen
na oglasni deski in na spletni strani.
ZAHVALJUJEMO se za prejeti dar
110 € ob pogrebu za župnijo.
OZNANILA STUDENO
SREČANJE ŽUPNIJSKE KARITAS
STUDENO, v četrtek, 10. 3., ob 19.
uri v župnišču v Studenem.
SREČANJE TAJNIŠTVA ŽPS STUDENO, v soboto, 12. 3., ob 19.00 po
zoomu.
SREČANJE ŽPS STUDENO v četrtek, 17. 3. 2022, ob 19. uri.
KRIŽEV POT v nedeljo, ob 10. uri.
ZAHVALJUJEMO se za prejeti dar
140 € ob pogrebu pokojne Viktorije
Sever za cerkev v Gorenjah.
DEKANIJSKA OZNANILA
SREČANJE POSTOJNSKE IN PIVŠKE OBMOČNE KARITAS, v torek, 8. 3., ob 19.30 v Pivki.
NAŠI RAJNI V večno življenje so
stopili + Milica Djurić, Kraigherjeva
ulica 2, + Marija Benčan, Strmca 6 in
Marjan Muha, Studeno 103. Naj počivajo v miru do dne vstajenja.

++ Ana in Anton Bole in Tomaž Kalčič
+++ Sojer
Studeno + Matej Milavec, Studeno 40
za žive in rajne obeh župnij

7.
mar.

Ponedeljek
Perpetua in Felicita, mučenki

18h

8.
mar.

Torek
Janez od Boga, red. ustanovitelj

18h

9.
mar.

Sreda
Frančiška Rimska, redovnica

18h

10.
mar.

Četrtek
40. mučencev iz Armenije

18h

11.
mar.

Petek
+ Benedikt, škof

18h

12.
mar.

Sobota
Inocenc I., papež

18h

13.
mar.

2. POSTNA NEDELJA

14.
mar.

Ponedeljek
Matilda, kraljica

papeška nedelja

15.
Torek
mar. Ludovika de Marillac, redovnica

8h
10h
10h
18h
18h
18h

++ starši Rainer in Fanika Šmid
++ starši Luznik
+++ Presl in za zdravje
+ Bogomir Čelhar
Studeno + Marjan Muha, osmina
+++ Elda Magajna, Sonja, Lea in Dorica
+ Saša Bergoč
Gorenje + Frančiška Čemažar, 8. dan
T ++ Jožefa in Gregor Bizjak
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J Studeno + Frančiška in Lovrenc Milavec, Studeno 46
J ++ Viktor in Breda Šuc
T + Emil Žagar, 30. dan
J
T
J
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T
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J
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+ Edvin Buda, 30. dan
+ Ivan Vidmar, 30. dan
za žive in mrtve
+ Ludvik Gerl
Studeno + mama Milka
+ Jože Dolenc in +++ sorodniki

++ Jože in Marija Baraga

++ Matilda in Franc Hajnšek in ++ Tone in Marija Kopinč

+++ Debevec
+ Leopold Bizjak
+ Katarina Ipavec
Studeno ++ Frančiška in Franc Žele

16.
mar.

Sreda
Herbert, škof

18h

17.
mar.

Četrtek
Patrik, škof in misijonar

18h

T + Jožefa Sever
J Studeno + Matjaž Zupan in v zahvalo

18.
mar.

Petek
+ Ciril Jeruzalemski, škof in c. u.

18h

J + Slavko Jelić
T ++ Marija in Štefan Urh

19.
mar.

Sobota
Jožef, Jezusov rednik

18h

J v čast sv. Jožefu
T ++ Leon in Danijel Brezic

20.
mar.

3. POSTNA NEDELJA
Klavdija, mučenka
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+++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič

za žive in rajne obeh župnij

Studeno +++ Alojzija, Franc in Mirko Renčelj

+ Vida in +++ Križman in Vlah
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