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(NE)SREČNA SMOKVA

IZGUBLJEN ALI NAJDEN

Odkar obstaja človeštvo se dogajajo zločini in grozodejstva, odkar se vrti svet so
nesreče in katastrofe – tudi v Jezusovem
času ni bilo nič drugače, saj so mu ljudje
o vsem tem odkrito poročali. Jezus jih
je pomiril in poučil, da nesreče in zločini niso znamenje Božje kazni, ampak
priložnost za razmislek o negotovosti in
krhkosti življenja. Priložnost, da bi se še
bolj oklenili Boga in se ne navezovali le
na tisto, kar nam lahko v trenutku spolzi
iz rok. Še bolj pa so priložnost za spreobrnjenje, da spremenimo način mišljenja
in delovanja, da preidemo iz sebičnega in
samozadostnega načina življenja v življenje z Jezusom.

Izgubljeni sin bi se rad najedel rožičev,
ki so jih jedle svinje, a mu jih nihče ni
dal. Otroško bi se lahko vprašali, zakaj
si jih ni vzel kar sam, saj mu tega ne bi
branili, svinjam pa se tudi ne bi poznalo. Srž problema se ne skriva v rožičih,
ampak v tem, da mu jih nihče ni ponudil. Bolj kot rožičev – telesne hrane, je
bil izgubljeni sin lačen nekoga, ki bi ga
ljubil. Čutil se je skrajno osamljenega.
Lačen je bil človeka, ki bi pokazal, da
ga ima rad. V tem je bila njegova duhovna podhranjenost. Bolelo ga je, da
je v očeh ljudi pomenil toliko kot nič in
nihče. Kako drugače so z ljudmi ravnali
v domači hiši. Zato: Vrnil se bom k očetu! Mojo lakoto lahko poteši le toplina
in sprejetost očetovega doma.

Beseda spreobrnjenje, ki jo pogosto slišimo v postnem času, nas spominja na neko
bistveno stvar. Bog stori za naše odrešenje
99,9 odstotka. Nekaj malega pa moramo
storiti tudi mi. Bog nam naklanja svojo
milost – svojo podporo, mi pa imamo svobodo, da Bogu odgovorimo in sprejmemo
njegov načrt, da z njim sodelujemo. Potrebni sta obe poti: pot milosti in pot svobode, saj ena sama ne zadostuje.
Podobno je bilo tudi z nerodovitno smokvo, ki je rastla v vinogradu. Vinogradnik ji je naklanjal vso pozornost, pustil
ji je čas, da bi se okrepila, potrpežljivo
jo je okopaval in gnojil, da bi naposled
le obrodila sad. Kakor vinogradnik ni
obupal nad jalovo smokvo, tako tudi
Bog nad nami nikoli ne obupa. Gospodar življenja tudi nam pušča čas, da bi se
spreobrnili, kajti le spreobrnjenje prinaša rodovitnost in trajne sadove.

Toda razmišljanje in ravnanje starejšega
sina kažeta v nasprotno smer: Odvrnil
se bom od očeta! Za ljubezen, ki jo je
doživljal ob očetu, je bil brezčuten. Že
sicer hladno obnašanje do njega se je ob
bratovi vrnitvi še bolj ohladilo. Očetu
je zameril, da je dal zaklati pitano tele
in pripraviti gostijo. Povabilu, naj gre v
hišo, se pridruži gostom in se z njimi poveseli, se ni odzval. Za bratovo zablodo
ni imel razumevanja, njegova vrnitev ga
ni ganila, njegovega kesanja ni sprejel.
Zaljubljen vase in zagledan v svoj prav
ni hotel ljubiti in ni hotel biti ljubljen.
Vse bolj se je umikal v osamo in postajal
tujec v domači hiši.
Kako težko se je vrniti domov tistemu,
ki je dom zavrgel in se izgubil v tujini, in
kako še mnogo težje se je vrniti domov

onemu, ki je v domači hiši postal tujec. Oče pa oba ljubi in oba potrpežljivo čaka. Vsakdo od nas se lahko
znajde v vlogi tega ali onega sina.
Očetovo veselje bo neizmerno, ko
bomo spoznali, da je naš dom samo
pri njem in bomo končno najdeni. Še
večje pa, ko se bomo naučili odpuščati in sprejemati. Takrat bomo prerastli sinovstvo in postali očetje.
STALIŠČE SŠK DO IZJAV IN STALIŠČ PRIPADNIKOV SCUTUM
FIDEI
V Sloveniji in v svetu se pojavljajo
skupine, ki zagovarjajo obhajanje t.
i. tradicionalne tridentinske svete
maše oziroma liturgičnih obredov.
Med stališči omenjenih skupin se
pojavljajo trditve, ki so v nasprotju z
učenjem Cerkve in papežev.
Slovenska škofovska konferenca
(SŠK) zato odločno zavrača njihove
žalitve in zavajajoče trditve zoper
medverski dialog, dostojanstvo žensk, vlogo laikov v Cerkvi in pri bogoslužju, odnos duhovnikov do škofov
in odnos vseh vernikov do vsakokratnega svetega očeta, ki je naslednik
apostola Petra. SŠK poudarja, da sta
edinost v nauku in bogoslužju ter
občestvo s papežem pogoj za vsakega
katoličana, da je v polnem občestvu s
Katoliško cerkvijo.
Naš Gospod Jezus Kristus je zaupal
vodenje Cerkve apostolom in škofom, ki so njihovi nasledniki in v
polnem občestvu z rimskim škofom,
ki je prvi med enakimi. To je poudaril sveti oče Frančišek, ko je dejal:
»Ali si s Cerkvijo in slediš koncilu ali
pa se ne držiš koncila oziroma si ga
razlagaš po svoje in nisi s Cerkvijo.«
Vse duhovnike in vernike slovenski
škofje vabijo k molitvi in prizadevanjem za edinost v Cerkvi.

TEDEN DRUŽINE 2022
Od 19. do 25. marca obhajamo teden družine. Vsak dan vas vabimo,
da od 20. ure do 20.20, preko spleta
prisluhnete družinam, ki nas bodo
nagovarjale s svojimi pričevanji, pesmijo, nagovori ter molitvijo rožnega
venca. Vsak dan bodo z nami molili
tudi škofje posameznih škofij. Prenos
lahko spremljate preko Zooma, YouTube kanala in Facebook strani. Povezave so objavljene na spletni strani
župnije Postojna.
POSTNI VEČER ZA BRALCE
BOŽJE BESEDE V soboto, 2. 4.,
ob 20. uri vabimo vse bralce Božje besede na srečanje z g. Jožetom
Faganelom, ki je strokovnjak za
govorništvo in javno nastopanje,
ter izkušen bralec božje besede pri
frančiškanih na Tromostojvu. Spregovoril nam bo o lepoti in pomenu
branja Božje besede ter o pravilih, ki
jih moramo pri tem upoštevati. Vabljeni vsi bralci Božje besede in tudi
tisti, ki razmišljate, da bi to postali.
POSTNI VEČER S ŠKOFOVIM
VIKARJEM ZA PASTORALO V
četrtek, 7. 4., ob 20. uri bomo imeli srečanje z g. Ervinom Mozetičem.
Spregovoril nam bo o poteku sinode
v Cerkvi v Sloveniji, v naši škofiji in o
tem, kako se lahko vključimo v sinodalno dogajanje v župnijah. Vabljeni
vsi, ki vas zanima vprašanje poteka
sinode, zlasti pa člani župnijskih pastoralnih svetov obeh župnij.
POŽIVIMO MOLITEV IN ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA Papež Frančišek nas v letošnjem postnem času vabi,
da poživimo molitev in adoracijo. V ta
namen vabimo vse, ki lahko pridete k
skupni molitvi rožnega venca pol ure
pred mašo. Rožni venec bomo moli s
prošnjo za mir v svetu in za prenehanje
vojne v Ukrajini. Ob četrtkih molimo
pred izpostavljenim Najsvetejšim.

SPLOŠNA OZNANILA
VEROUK bo oba tedna za vse razrede
po urniku v župnišču v obeh župnijah.
NA PRAZNIK GOSPODOVEGA
OZNANJENJA, 25. 3., bosta sveti
maši ob 10. uri in zvečer ob 18. uri.
Pri večerni maši bodo sodelovale tudi
matere z branjem križevega pota in
otroci s petjem ter sodelovanjem pri
maši. Po maši čaka presenečenje.
PREMIK URE NA POLETNI ČAS
IN SPREMEMBA URNIKA VEČERNE MAŠE V nedeljo, 27. 3.,
bomo zgodaj zjutraj premaknili kazalce za eno uro nazaj na poletni čas.
Večerne maše ob nedeljah in med
tednom bodo v župniji Postojna ob
19. uri. V župniji Studeno ostajajo
delavniške maše še naprej ob 18. uri.
SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV bo v sredo, 30. 3., ob 20.
uri v župnijski dvorani. Na srečanje so
povabljeni starši prvoobhajancev iz
obeh župnij.
NA PRVI PETEK V MESECU
APRILU bomo obiskali bolnike in
ostarele na domu.
SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTINJ bo v ponedeljek, 4. 4.,
ob 20. uri.
OZNANILA POSTOJNA

SREČANJE STARŠEV BIRMANCEV bo
v torek, 29. 3., ob 20. uri v župnijski dvorani.

KRIŽEV POT v petek, 1. 4., ob 19.
uri vodijo skavti.
POSTNA DELAVNICA ZA BIRMANCE IN MLADE bo v petek, 1. 4.,
ob 20. uri. Delavnico bodo vodili skavti.
NAŠI RAJNI V večno življenje so
stopili + Julijan Rebula, Pretnerjeva 4, + Helena Trkman, Jeršice 7, +
Ivanka Mihelčič, Mali Otok 9. Naj
počivajo v miru do dne vstajenja.

OZNANILA STUDENO

KRIŽEV POT vodijo v nedeljo, 20.
3., ob 10. uri možje in fantje. V nedeljo, 27. 3., ob 15. uri vodijo križev
pot na Lovrenc družine, vsaka družine prevzame eno postajo. V primeru
slabega vremena bo križev pot v cerkvi v Studenem.
ZAHVALJUJEMO se za prejeti dar
za župnijo Studeno ob pogrebu +
Marjana Muhe v vrednosti 385€.
NAŠ RAJNI + Ivan Jenček, Strmca
15, pogreb z mašo bo v ponedeljek,
21. 3, ob 15.30 v Studenem.
DEKANIJSKA OZNANILA
SREČANJE POSTOJNSKE OBMOČNE KARITAS, v četrtek, 24.
3., ob 19.30 v Postojni.
DRUŽINSKI KRIŽEV POT NA SO- ROMANJE DRUŽIN IN ZAKOVIČ bo v nedeljo, 20. 3., ob 15. uri. Zbe- NECV NA SVETO GORO V duhu
Svetovnega srečanja družin 2022 in
remo se pred župnijsko cerkvijo.
Sinode o sinodi v naši Cerkvi, bo v
SREČANJE MLADIH bo v petek, soboto, 26. 3., organizirano romanje
25. 3., ob 20. uri v Postojni.
in program od 8.45 do 14. ure. Ob
BIBLIČNA SKUPINA bo v ponede- 12. uri bo sveta maša. Več o programu na spletni strani Škofije Koper.
ljek, 28. 3., po maši.
20.
mar.

3. POSTNA NEDELJA
Klavdija, mučenka

8h
10h
10h
18h

T
T
J
J

+++ Jožefa, Anton, Veronika in Jože Lenarčič

za žive in rajne obeh župnij

Studeno +++ Alojzija, Franc in Mirko Renčelj

+ Vida in +++ Križman in Vlah

21.
mar.

Ponedeljek
Serapion, škof, mučenec

22.
mar.

Torek
Lea, spokornica

23.
Sreda
mar. Alfonz Turibij iz Mongroverja, škof

18h

B
T
15.30 J
J
18h T
18h

J
T

+++ Peter, Jože, Antonija in Lea Jurca
++ Frančiška in Maks Gorup
Studeno + Ivan Jenček, Strmca 15, pogreb
++ Ivan in Marija Semenič
v zahvalo
za zdravje
+++ Kontelj
+ Riharda Širca
Gorenje + Viktorija Sever, 30. dan
za vse trpeče družine zaradi vojn
++ Pepca in Franc Torkar
Studeno + Stanislav Jenček, Strmca 3

24.
mar.

Četrtek
Katarina Švedska, redovnica

18h

T
J

25.
mar.

Petek
Gospodovo oznanjenje

10h
18h

26.
mar.

Sobota
Evgenija, mučenka

18h

27.
mar.

4. POSTNA NEDELJA

28.
mar.

Ponedeljek
Proterij, škof

19h

29.
mar.

Torek
Bertold, redovnik ust.

19h

30.
mar.

Sreda
Janez Klimak, opat

31.
mar.

Četrtek
Gvido, opat

18h
19h
18h

J
J
T
J
T
J
J
T
T
J
T
J
B
T
J
B
T
T
J

1.
apr.

Petek
+ Tomaž Tolentinski, misijonar

19h
18h

++ Ivan in Ivanka Zadel
+ Jože Fajdiga
Strmca + Ivan Jenček, Strmca 15, 8. dan
za vse iz družine Grgić
Gorenje + Zofija Jurca
J + Saša Bergoč
T Studeno + Marija Benčan

2.
apr.

Sobota
Frančišek Paolski, puščavnik

19h
18h

J + Marija Rebula
T Studeno + Miroslav Milavec, Studeno 40

3.
apr.

5. POSTNA NEDELJA
tiha nedelja
Rihard, škof

8h
10h
10h

T + Jože Podboj in ++ starši in sorodniki Klemen
T za žive in rajne obeh župnij
J Studeno +++ Ivan Križman in ++ Terezija
in Martin Kos, Bukovje 44
J +++ Sajovic in ++ Marija in Alojz Bajec

Peregrin, redovnik

8h
10h
10h
19h

19h

19h

+ Marija Rebec

Studeno ++ Alojz in Marija Milavec, Studeno 2
za žive in rajne obeh župnij
v zahvalo za 80 let življenja
Studeno + Franc Česnik, Belsko 6b, obletna

+ Milan Škerjanc

+ Rozina Kocjančič
+ Marija Smrdel
+ Ante Čonda
v zahvalo za 70 let življenja, pevci
+ Andrej Ogrizek in ++ Menrad in Frančiška Plešnar
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