Datum: 3. april 2022
5. POSTNA ALI TIHA NEDELJA
Področje spopada
Priče smo spopadu, v katerem se odloča
o življenju in smrti. Ženo, ki so jo zasačili pri prešuštvovanju, hočejo farizeji in
pismouki po Mojzesovi postavi kamnati.
Vendar če si dogodek ogledamo pobliže,
vidimo da so farizeji in pismouki ženo
in njen greh uporabili le za sredstvo
spopada z Jezusom. Jezus pa je sprevidel
njihovo zvijačo in tožilcem dal vedeti,
da pravo področje spopada ni med ženo
in njimi, prav tako ne med njim in njimi,
ampak nekje drugje: v njihovih srcih.
Vidijo in iščejo grehe drugih ljudi, svojih pa ne opazijo in se z njimi ne spopadejo. Vsi smo podvrženi temu, da hitreje
opazimo napake drugih, pred svojimi pa
si zatiskamo oči. Naša prizadevanja, da
izboljšamo svet, bodo samo toliko uspešna, kolikor se bomo trudili, da najprej
poboljšamo sebe. Jezusov pogled, ki
ne obsoja in odpušča, pa tudi njegova
spodbuda, pojdi in odslej ne greši več,
nam je pri tem v veliko tolažbo.
CVETNA NEDELJA
Dnevi trpljenja – dnevi odrešenja
Ob vsem trpljenju, ki mu zremo v oči
v zadnjem času, se lahko sprašujemo:
čemu vse to trpljenje, bolečina in smrt?
Nikoli ne bomo mogli jasno vedeti,
čemu vse to. Verujemo pa, da je imelo
Jezusovo trpljenje odrešilen pomen. Kot
človek je nase sprejel trpljenje, ker nas
ima neskončno rad. Samo prava ljubezen je sposobna trpeti in umreti. Samo
ljubezen, ki gre skozi ogenj trpljenja,

Številka: 537
postaja pristna, se očiščuje sebičnosti,
ter je sposobna dejanj, ki so zares velika, ki osrečujejo in porajajo novo ljubezen. Samo v luči takšne ljubezni zmoreta starša sprejeti otroka in ga vzgajati;
zmore družina skrbeti za ostarelega in
onemoglega člana; moremo delati dobro
tistim, ki nam delajo hudo … Dnevi Jezusovega trpljenja so zato dnevi našega
odrešenja. Šele ko bomo v povezanosti
z Jezusom pripravljeni kdaj (po)trpeti,
bomo začeli zares ljubiti.
SKUPNA OZNANILA
RADIJSKI MISIJON NA RADIU
OGNJIŠČE se bo začel v nedeljo, 3. 4. z
naslovom Hodimo skupaj. Več o poteku
misijona objavljeno na spletni strani Radia Ognjišče.
SPOVED ODRASLIH V POSTOJNI
Nedelja, 3. 4., ob 17. uri (Jakopič, Kocjančič)
Torek, 5. 4., od 9. do 11. ure (Koren)
Sreda, 6. 4., ni spovedovanja!
Četrtek, 7. 4., od 9. do 11. ure (Štrancar)
in ob 18. uri (Koren, Kocjančič)
Petek, 8. 4., od 9. do 11. ure (Škvarč), ob
18. uri (Koren). Mladi: petek, 8. 4., ob
20. uri (Koren, Kocjančič)
Sobota, 9. 4., ob 18. uri (Koren, Kocjančič) in ob 20. uri.
Nedelja, 10. 4., ob 18. uri (Lapajne, Kocjančič)
Ponedeljek, 11. 4., od 9. do 11. ure (Lapajne in Škvarč) in ob 18. in 20. uri (Koren, Kocjančič)
Torek, 12. 4., od 9. do 11. ure (Štrukelj

in Kocjančič) in ob 18. uri (Lapajne, Koren)
Sreda, 13. 4., od 9. do 11. ure (Kocjančič
in Lapajne) in ob 18. uri (Škvarč, Koren)
SPOVED BOLNIKOV PRED VELIKO
NOČJO V torek, 12. 4., od 9. ure dalje
bomo obiskali le tiste bolnike in ostarele, ki jih redno ne obiskujemo za prve
petke. Kdor želi prejeti sveto obhajilo in
opraviti sveto spoved naj zato pokliče po
telefonu.
POSTNI VEČER O SINODI V četrtek, 7. 4., ob 20. uri bomo imeli srečanje s škofovim vikarjem za pastoralo g.
Ervinom Mozetičem. Spregovoril nam
bo o poteku sinode v naši škofiji in nas
spodbudil k sinodalnemu prebujenju v
župniji. Vabljeni vsi, zlasti pa člani župnijskih pastoralnih svetov obeh župnij.
CVETNA NEDELJA Blagoslov oljk
bo na cvetno nedeljo, 10. 4., ob 9.30,
na dvorišču pred cerkvijo, med obema
mašama. Prva sveta maša bo zato izjemoma ob 8.30 in ne ob 8. uri. Oljčne
vejice bomo delili pod korom pri glavnem vhodu cerkve, po vsaki sveti maši
do cvetne nedelje. Darovi za oljčne vejice so namenjeni za obnovo istrskih cerkva. Oddate jih v nabiralnik pri svetem
Antonu ali v zato pripravljen nabiralnik.
BRANJE PASIJONA V soboto, 9. 4., ob
19. uri sodelujejo pri branju pasijona
birmanci in birmanke, v nedeljo, 10. 4.,
ob 8.30 bralci Božje besede, ob 10. uri
pevci in ob 19. uri mladi.
OBLATE dobite v mali veroučilnici v
župnišču v Postojni od srede, 13. 4., do
petka, 15. 4., pol ure pred in po maši.
V Studenem se sami dogovorite glede
peke oblatov.
ČIŠČENJE CERKVE IN POSTAVITEV BOŽJEGA GROBA V sredo, 13.
4., ob 8. uri vabimo k skupnemu čiščenju
cerkve pred praznikom. Očistiti želimo
tudi kor, lestence in okolico cerkve zato
vabimo k čiščenju vse, ki lahko pridete.

NA VELIKI ČETRTEK se bomo pri
maši zahvalili za dar svete evharistije,
duhovništva in Karitasa. Slovesna sveta
maša velikega četrtka bo, 14. 4., ob 19.
uri. Dar pri maši bo letos, po odločitvi
škofov, namenjen za Ukrajino. Ob 18.15
imajo možje, ki bodo predstavljali apostole skupno vajo.
V Postojni bomo imeli po maši pred
Božjim grobom čaščenje in častno stražo! Razpredelnica za stražo pri Božjem
grobu je na omari za tiskovine. Vpišite
se za stražo.
Razpored čaščenja: do 21. ure – vodijo
pevci, od 21. do 22. ure – župnik, od 22.
ure do 23. ure – čaščenje v tišini, od 23.
ure do 24. ure – skavti.
V Studenem bo čaščenje takoj po obredih.
VELIKI PETEK je dan strogega posta.
Ob 14.30 križev pot v cerkvi. Obred spomina Gospodovega trpljenja ob 19. uri.
Pasijon berejo mladi. Pri čaščenju križa bomo križ počastili s poklekom. Pri
obredu bomo darovali svoj dar za potrebe Svete dežele in Božjega groba.
Po končanih obredih velikega petka bo
čaščenje Najsvetejšega v Božjem grobu.
V Postojni vodijo čaščenje od 20. do 21.
ure člani ŽPS, od 21. do 22. ure župnik
in prostovoljci, od 22. do 23. ure zakonci in molitvena veriga sv. Štefana, od 23.
do 24. ure mladi. Vsi smo povabljeni, da
se pridružimo molitvi ob Božjem grobu.
Skupna prošnja vseh naj bo molitev za
mir v svetu in domovini in za prenehanje vojne v Ukrajini.
V Studenem bo čaščenje takoj po obredih.
NA VELIKO SOBOTO zjutraj ob 7. uri
blagoslov ognja v obeh župnijah. Sporočite župniku, kdo bo pripravil ogenj. Po
ogenj pridete sami ali pa se pozanimajte,
kdo vam ga lahko prinese. Ob poldne
vabljeni k naznanilu poldneva z ragljami. Kdor ima ragljo naj pride ob 11. 45
pred cerkev sv. Štefana.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
Župnija Postojna: Postojna ob 13. uri, Stara vas ob 13.50, Zalog ob 14.30, Mali Otok
ob 15.10, Postojna ob 16.00, Velik Otok ob
16.50, Zagon ob 17.30, Postojna ob 17.30.
V župniji Studeno po vaseh: Strmca
ob 13.00, Studeno ob 13.40, Belsko ob
14.20, Gorenje ob 15.00, Bukovje ob
15.40. Predjama ob 16.20.
Hvala tudi za vaš dar ob blagoslovu jedil.
VELIKONOČNA VIGILIJA je vrhunec bogoslužja celega leta. Mašo
bomo začeli ob 20. uri z blagoslovom
ognja in slavljenjem velikonočne sveče
v obeh župnijah. Vsak izmed nas šteje, zato pridite, da praznujemo skupaj
in se veselimo Kristusovega vstajenja.
V Studenem sledi po zaključeni slovesni
sveti maši še vstajenjska procesija.
VELIKA NOČ Praznovanje bomo začeli v Postojni ob 6. uri zjutraj z vstajenjsko procesijo, ki ji bo sledila vstajenjska
sveta maša. Svete maše na praznik bodo
še ob 8. uri, ob 10. uri in ob 19. uri.
V Studenem pa bo sveta maša ob 10. uri.
Pri vseh svetih mašah v Postojni in Studenem bo ofer za cerkev.
VEROUK imajo veroučenci le v ponedeljek, 4. 4. ter prvi razred v torek. Od
torka naprej imajo ostali razredi namesto verouka sveto spoved. Tretji razred
v sredo, 6. 4. nima verouka. V velikem
tednu, od 11. 4. do 16. 4. namesto verouka vsi skupaj praznujemo sveto tridnevje. Na veliki četrtek, veliki petek, veliko
soboto in tudi na veliko noč se veroučenci udeležijo svetih maš. Po dveh letih
karantene, se spodobi, da praznujemo
skupaj. To je pomembnejše od verouka.
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5. POSTNA NEDELJA
tiha nedelja
Rihard, škof

8h
10h
10h
19h

OZNANILA POSTOJNA
SPOVED VEROUČENCEV
1. Torek, 5. 4., ob 14. uri deveti razred
(Koren, Kocjančič).
2. Sreda, 6. 4., ob 14.45 četrti razred
(Koren, Kocjančič).
3. Ponedeljek, 11. 4., ob 14. uri šesti razred (Koren, Kocjančič).
4. Ponedeljek, 11. 4., ob 15. uri peti in
sedmi razred (Koren, Kocjančič).
5. Ponedeljek, 11. 4., ob 16. uri osmi razred (Koren, Kocjančič).
BIRMANSKA DELAVNICA na temo
odraščanja in nevarnosti sveta, bo za
birmance in birmanke v soboto, 9. 4.,
od 9. ure do 13. ure. Delavnica je za birmance obvezna.
VAJE ZA STREŽNIKE za obrede velikega tedna bodo v torek, 12. 4., popoldne ob 17. uri in v petek, 15. 4., ob 18.15.
OZNANILA STUDENO
SPOVED Nedelja, 10. 4., ob 16.30 (Lapajne, Štrancar). Možnost za spoved
tudi po vseh mašah, če za to zaprosite
duhovnika.
SPOVED VEROUČENCEV 6. Sreda, 6.
4., ob 15.40 šesti – osmi razred (Kocjančič).
7. Četrtek, 7. 4., ob 15.40 četrti – peti razred
(Koren). Tretji razred nima verouka.
V Studenem bodo oljčne vejice v vhodni veži. Dar za oljčne vejice oddate v
nabiralnik pod korom na cvetno nedeljo.
V Studenem berejo pasijon v nedeljo,
10. 4., ob 10. uri in na veliki petek ob 19.
uri bralci Božje besede.

T + Jože Podboj in ++ starši in sorodniki Klemen
T ++ Martin in Ivanka Mihelčič, 8. dan
J Studeno +++ Ivan Križman in ++ Terezija
in Martin Kos, Bukovje 44
J +++ Sajovic in ++ Marija in Alojz Bajec

4.
apr.

Ponedeljek
Izidor Seviljski, škof in c.u.

19h

J +++ Alojzija, Franc, in Edvard Ostanek
T za zdravje, + Devis Ogrizek in ++Ogrizek
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Torek
Vincencij Ferrer, duhovnik

19h
18h

J ++ Cvetka in Marjan Leskovec
T Studeno + Marjan Muha, 30 dan

6.
apr.

Sreda
Irenej iz Srema, škof in mučenec

19h
18h

J + Pavel Bizjak
T Gorenje + Frančiška Čemažar, 30. dan
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Četrtek
Janez Krstni de la Salle, duh.

19h
18h
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apr.

Petek
+ Maksim in Timotej, muč.

19h

9.
apr.

Sobota
Maksim Aleksandrijski, škof

19h

10.
apr.

CVETNA NEDELJA
Domen, škof in mučenec
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apr.

Ponedeljek
Stanislav, škof in mučenec

19h
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12.
apr.

Torek
Zenon Veronski, škof

19h
18h

J ++ Fani in Slavko Kogej
T Studeno ++ Stanislav in Franc Grželj

13.
apr.

Sreda
Martin I., papež, mučenec

19h
18h

14.
apr.

Četrtek
VELIKI ČETRTEK

19h

J ++ Jožefa Jurca in Edvard Švigelj
T Studeno v čast Mariji pomagaj za zdravje in v
zahvalo, Studeno 32
J + Marija Likon, obletna
T Studeno ++ starše Simčič in +++ Smrdel

15.
apr.

Petek
++ VELIKI PETEK, STROGI POST

14.30
19h

16.
apr.

Sobota
VELIKA SOBOTA

20h

J + Katarina Ipavec
T Studeno v čast Lurški Materi Božji za

VELIKA NOČ
DAN GOSPODOVEGA VSTAJENJA
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10h
19h

J
J
J
T
T
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8.30
10h
10h
19h

+ Anica Kragelj

Belsko +++ Rafael, Marij in Adolf Požar, Belsko 35

v zahvalo staršem za življenje
+ Jure Vodopivec
++ Karolina in Anton Kaluža
v zahvalo za zdravje (Čuk)
+ Jože Kontelj
za žive in rajne obeh župnij

Studeno ++ starši, brati in sestre Samsa, Lohača 9

+ Franc Kovač

+ Vera Bizjak
za izpolnitev Božje volje

KRIŽEV POT V CERKVI
OBREDI VELIKEGA PETKA V OBEH ŽUPNIJAH
zdravje in priprošnjo, Studeno 32

++ Vladimir, Nejc +++ Bizjak
++ Leda in Karmen Dujc
++ Ivanka in Martin Mihelčič in Ivanka Žnidaršič
Studeno ++ starši Matičič
za vse žive in rajne

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

