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STARI TRG PRI LOŽU

BABNO POLJE

BESEDNO BOGOSLUŽJE – 1. DEL
Po začetnem obredu, ki naj bi vse navzoče pri bogoslužju notranje ubral in povezal v pravi
bogoslužni zbor, sledi besedno bogoslužje, ki je neposredno pred evharističnim bogoslužjem.
Tako je bilo v dvorani zadnje večerje, ko je Kristus s svojimi učenci obhajal prvo evharistično
daritev. Besedno bogoslužje je hkrati pouk, molitev in skrivnost. Zato besedno bogoslužje na
trajen, poln in učinkovit način posreduje Božjo besedo. Z besednim bogoslužjem vstopamo v
skrivnost navzočega Boga, ki govori ljudem. Skrivnost je vse, kar pripada Božjemu življenju, kar
Boga razodeva in sporoča ljudem. Vsa zgodovina človekovega stvarjenja in odrešenja je naravnana k edinemu cilju: ustvariti notranje, prijateljsko združenje med človekom in Bogom. Glavni
del besednega bogoslužja je branje Svetega pisma in spevi med berili, pridiga, vera in prošnje
za vse potrebe pa ga dopolnjujejo in sklepajo.
Psalm z odpevom
Psalm z odpevom, ki je sestavni del besednega bogoslužja, je bogoslužno in pastoralno zelo
pomemben. Po vsebini je strogo povezan s prebranim berilom. Nikakor ni samo odgovor na
prebrano berilo, temveč je njegova razširitev in premišljevanje, ki v srcih vernikov Božjo besedo
poglablja
Aleluja z vrstico
Aleluja z vrstico pred evangelijem je - glede na čas bogoslužnega leta - samostojen del obreda.
Z njim zbrani verniki sprejmejo Gospoda, ki jim bo govoril, ga pozdravijo in s petjem izpovedo
svojo vero. Beseda aleluja prihaja iz hebrejščine in dobesedno pomeni: Halelu-Jah, to je: Hvalite
Jahveja (Gospoda Boga). Je pa že v Stari zavezi zgubila svoj dobesedni pomen in postala klic
veselja.
POSTNI ČAS - 40 DNEVNA PRIPRAVA NA JEZUSOVO VSTAJENJE

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja
razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Postni čas je spokorni čas. Strogi
post je na pepelnico in veliki petek, zadržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem
času. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo
zadržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo
zadržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zadržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna
slovesnost v družini (poroka, pogreb…), post in zadržek odpadeta. Namen
posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji
povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in
molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.

PON.
13. 2.

Mr
8, 11-13

Stari trg 17.00 +Janez Štefančič, 7. dan
Stari trg 17.00 +Frančiška in družina Sterle
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

TOR.
14. 2.

Mr
8, 14-21

Stari trg 17.30 +Terezija Komidar, obl.
Stari trg 17.30 +Valentin, Ivka, Ivan Ferbežar
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

SRE
15. 2.

Mr
8, 22-26

Stari trg 17.30 živa +Franc, Marjeta Mlakar
Stari trg 17.30 +Frančiška Gorše, obl.
(po maši pol ure češčenja S.R.T. in molitveno občestvo)

ČET
16. 2.

Mr
8, 27-33

Stari trg 17.00 +Ivan Leskovec
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Babno Polje 17.00 +Jožefa, Janez Troha
STARI TRG - BIBLIČNA SKUPINA po češčenju

PET
17. 2.

Mr
8, 34-38;
9,1

Stari trg 17.00 +Franc Truden (Nadlesk 12)
Stari trg 17.00 +Jakob Kraševec
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

SOB
18. 2.

Mr
9, 2-13

Škrilje 16.00 +Frančiška Škerbec, 30. dan
Stari trg 17.00 +starši Gerl

NED
19. 2.

Mr
2, 1-12

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Milena, 3.obl., Alojz, Frančiška Lipovec
Stari trg 10.00 +Ivan Strle

PON
20. 1.

Mr
9, 14-29

Stari trg 17.00 +Danijela Kandare
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

TOR
21. 1.

Mr
9, 30-37

Stari trg 17.30 +rodbina Gorše
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

SRE
22. 2.

Mt
6, 1-6.1618

Stari trg 16.30 +družina Benčina (Nadlesk)
(cerkev, po maši molitveno srečanje)
Babno Polje 17.00 +Marija in Marko Cindrič, obl. (BP 66)

Pepelnica strogi post

ČET
23. 2.

Lk
9, 22-25

Stari trg 17.00 +Jože Palčič, 30. dan
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

sv. Polikarp

PET
24. 2.

Jn
15, 9-17

Stari trg 17.00 +Vinko Kočevar (Podlož)
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

sv. Matija, apostol

SOB
25. 2.

Lk
5, 27-32

Stari trg 8.00 +Albinca, starši Štaudohar
Stari trg 8.00 +Marija Mulec, 5.obl.

NED
26. 2.

Mr
1, 12-15

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Jožica Urbiha, obl.
Stari trg 10.00 za družine
Stari trg 10.00 +Ivanka Ovsec
KRIŽNA GORA 14.00 Križev pot

PON
27. 2.

Mt
25, 31-46

Stari trg 17.00 +družina Mulec (Nadlesk)
Stari trg 17.00 +Vinko Leskovec
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)

sv. Valentin

7. NEDELJA
MED LETOM

1. POSTNA
NEDELJA

Oznanila, dogodke in obvestila si lahko pogledate tudi na internetni strani:
hp://www.zupnija-staritrg.si

TOR
28. 2.
SRE
29. 2.

Mt
6, 7-15
Lk
11, 29-32

Stari trg 17.30 +Frančišek Komidar
Stari trg 17.30 +družina Ožbolt
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Stari trg 17.30 +Ljudmila Intihar
Stari trg 17.30 +Anton Špeh, 10.obl.
(po maši pol ure češčenja S.R.T. in molitveno občestvo,
gost g. Sandi Osojnik, grahovski župnik)

ČET
1. 3.

Mt
7, 7-12

Stari trg 17.00 za duhovne poklice
(kapela, po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Babno Polje 17.00 +Janez, Frančiška Lipovec
BABNO POLJE - BIBLIČNA SKUPINA po maši

PET.
2. 3.

Mt
5, 20-26

Stari trg 8.00 +Kristina, družina Modic (cerkev)
Babno Polje 17.00 +brat Franc, starši Turk, druž. Košorog
Viševek 17.00 +Matjaž Kočevar

SOB.
3. 3.

Mt
5, 43-48

Stari trg 8.00 v čast Materi Božji (cerkev)
Babno Polje 8.00 v dober namen

Mr
9, 2-10

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +družina Lipovec
Stari trg 10.00 +Janez, Julijana Gorše, obl.
KRIŽNA GORA 14.00 Križev pot

NED.
4. 3.

PRVI ČETRTEK
sv. Albin
PRVI PETEK
obiskovanje bolnikov

sv. Agnes (Neža)
PRVA SOBOTA
2. POSTNA
NEDELJA

a
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
V postnem času bomo molili križev pot vsak petek 15 minut pred sveto mašo in ob nedeljah
ob 14 uri na Križni gori. Prav tako ga bomo molili ob 14 uri v kaplaniji v Starem trgu in v
cerkvi na Babnem polju. VABLJENI! V molitev priporočamo blagoslov duhovne obnove
za veliko noč. Vsako nedeljo bo po ena skupina pripravila križev pot: prvo nedeljo birmanci,
drugo nedeljo pevski zbor, tretjo nedeljo zakonske skupine in četrto nedeljo birmanci.
a
ADVENTNA AKCIJA “OTROCI ZA OTROKE”
V adventni akciji “otroci za otroke” ste dragi otroci zbrali 155€. Hvala vam vsem, ki ste sodelovali v tej akciji in s tem polepšali nekaterim otrokom po svetu njihovo življenje in dan. Hvala lepa
v imenu otrok in misijonarjev.
a
SVETI KRST
V nedeljo 26. februarja ob 10 uri bo pomožni škof g. Anton Jamnik pri sveti maši krstil
devetega in sedmega otroka in sicer Tadeja Kvaternika in Jernejo Šebenik.
a
SESTANEK STARŠEV
V nedeljo 4. marca bo prvi maši roditeljski sestanek za starše obeh prvih razredov. Vsi
starši lepo povabljeni!
a
SKAVTSKA MAŠA
V nedeljo 11. marca ob 10 uri bodo pri sveti maši sodelovali in oblikovali naši skavti in
voditelji. Hvala vam vsem, še zlasti voditeljem, ker se trudite z delom in sodelovanjem
skavtov v naši župniji. Zato podprimo naše skavte z molitvijo!
a
SESTANEK STARŠEV IN VEROUK ZA BIRMANCE
V sredo 14. marca bo ob 19 uri v prostorih kaplanije sestanek in veroučna ura za naše birmance
in njihove starše. Vsi starši lepo povabljeni. Udeležba je obvezna za vsaj enega starša!!!
a
VEROUK
Od 20. februarja do 24. februarja ni rednega osnovnošolskega verouka zaradi zimskih
počitnic. Namesto tega naj se otroci udeležijo pepelnične sredine maše, ki je začetek
postnega časa!

POSTNI ČAS - SPREOBRNITE SE

Po krstu v Jordanu se je Jezus za štirideset dni umaknil v puščavo. Z molitvijo in postom se je pripravljal na nastop svojega poslanstva: oznanjati
blagovest odrešenja. Te njegove “duhovne vaje” so Cerkev spodbudile, da
je v bogoslužno leto uvedla štiridesetdnevni postni čas. V njem naj bi se
verniki “z večjo vnemo posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega”
ter tako napolnili “baterije” svojega srca z lučjo Božje milosti. Iz lastne
izkušnje vemo, da se včasih iskreno trudimo, da bi bili dobri kristjani z
vsem srcem, pravi Jezusovi učenci, pa nam kmalu zmanjka moči. Kdor nima srca odprtega za
Božjo milost, se hitro izprazni. Kdor pa je prazen, tudi drugim ne more ničesar dati.

Hvaležni smo vam, ker soglašate, da sv. maše oddamo tistim duhovnikom, ki niso
na župnijah. V informacijo: duhovniki živimo od dobrote ljudi, ne od državne plače. Iz
hvaležnosti zaslužijo pokojni svojci in predniki vsake družine vsaj eno sv. mašo na leto.
Nehvaležno bi bilo, če bi nanje pozabili. Drugje opravljene svete maše: : Frančiška Škerbec
(10 x) nam. cvetja sorodniki in prijatelji, druž. Sterle Pudob, Jože Palčič (12 x), v zahvalo Lojzetu
Grozdetu za uslišano prošnjo, starši bratje Modic, Marija Stanko Telič, v zahvalo Lojzetu Grozdetu za uslišano prošnjo, v čast Sv. Duhu za pravo pamet, Jože Šraj (11 x) nam. cvetja sorodniki
bratranec in boter, Jože Palčič, druž. Petrič, v zahvalo Materi Božji, Terezija Komidar, Frančišek
Komidar, + družina, Marija Intihar, druž. Matevžič, za duše v vicah, po namenu, v čast Sv. Duhu
za pravo pamet, v čast sv. Marjeti za srečen porod, Janez Štefančič nar. nečak Matjaž, Janez
Štefančič nar. J. Nograšek, Janez Štefančič nar. D. Nograšek, v zahvalo, v čast Materi Božji za
zdravje, živa in + druž. Andrejčič.. Justina in Alojz Strle (Podgora), za zdravje, v čast Sv. Duhu, Janez
in Franica Turk, Jakob, Marija in družina Kandare, Janez in Ivanka Ravšelj, Janez in Ivana Palčič, živa in
pokojna družina Prevec, za dober namen in lepo vreme.
BRANJE BERIL

KRAŠENJE

STARI TRG

BABNO POLJE

19.
feb.

7.30 Helena Zabukovec
10.00 Bernarda Okoliš, Janez Okoliš

8.30 Jelka Ožbolt
Andraž Šoštarič

Markovec

26.
feb.

7.30 Magda Avsec
10.00 Katja Prevec, Alma Petrič

8.30 Kristjan Troha
Martin Troha

Vrhnika,
Knežnja Njiva

4.
mar.

7.30 Ivana Kodrca
10.00 Janja Sterle, Marija Ravšelj

8.30 Ivanka Grajš
Olga Troha

Stari trg I. Skupina

Bralci beril se vrstijo po abecednem seznamu. Prosimo, da v primeru, če ne morete brati berilo, si
sami poiščete zamenjavo. Hvala za vaš trud in pripravljenost. BOG POVRNI!
Beremo berila in evangelije za nedelje in praznike: LETO B; berila in evangelije za delavnike: LETO II.
Krščevanje v Starem trgu je vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu. V torek pred tretjo nedeljo je
priprava za krst pri g. kaplanu s starši in botri. Z družinsko knjižico in rojstnim listom otroka se pred
tem oglasite pri g. župniku za vpis podatkov v Krstno knjigo in knjigo Status animarum.
Uradne ure:

Telefonske številke:

PON.

10.00 - 11.00 (žpk)

TOR.

13.30 - 15.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)

01/7058960 (župnišče) e-mail: janez.kebe@rkc.si
041/654441 (župnik)

PET.

10.00 - 11.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)
Prvi petek: obiskovanje bolnikov
in ni uradnih ur.

Odgovarja župnik: Janez Kebe

01/7058961 (kaplanija)
040834660 (kaplan) e-mail: traven.bojan@gmail.com

01/2320449 (bolniška župnija Ljubljana)
Poslušaj Radio Ognjišče - na 96,8 MHz

