OBVESTILA:
- POSTNI ČAS: v sredo, 14. februarja, bomo
začeli postni čas, ki nas vabi, da snamemo
masko z obraza in srca, z življenja in mišljenja,
kajti človekovo življenje ni karneval, ampak
nekaj več, od Boga zaupanega in odgovornega.
Postni čas traja 40 dni. Je čas notranje priprave
na praznovanje našega največjega praznika Velike noči, na praznik Jezusovega vstajenja.
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 svoje
poboljšanje življenja.
Kristjani v postnem času pri bogoslužju in v
zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu
Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu.
Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj
izražalo v poglobljeni MOLITVI, v POSTU
(odpovedi) in v DOBRIH DELIH.
STROGI POST je na Pepelnico in na Veliki
petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak
petek v postnem času. Post je čas za molitev,
dobra dela in odpoved za ljudi v stiski. Sedem
petkov v času posta lahko preživimo v bližini z
Bogom, skromno v hrani in razvadah, ter
solidarni z darovanim časom in pomočjo za ljudi
v stiskah. Naj bo post nov začetek za našo
dobrodelnost, pogum za dobra dela, obisk
starejših in onemoglih, pozornost bližnjim in za
vztrajnost v molitvi. Postni čas nas spodbuja, da
bomo z novimi začetki postali boljši.
- PREVENTIVNA SPODBUDA 40 DNI BREZ
ALKOHOLA v znamenje solidarnosti z vsemi, ki
trpijo zaradi nasilja, bolezni in nesreč, ki so
posledica prekomernega uživanja alkohola.
- POVABILO K POSTNEMU DARU: Letošnji
postni dar (v nabiralnik v cerkvi pod korom) bo
namenjen za skupnost Ambatoabo na
Madagaskarju; za hrano, osebno higieno in
zdravila za bolne in ozdravljene gobavce.

- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: v postnem času
bomo molili križev pot v Starem trgu v farni
cerkvi vsak petek ob 18h, (ob času, ko običajno
začenjamo sv. mašo).
Ob nedeljah pa ob 15h: na Križni Gori, v farni
cerkvi v Starem trgu in v Babnem Polju.
Križev pot v farni cerkvi na postne nedelje
pripravijo in vodijo:
na 1. postno - molitveno občestvo Prenova
na 2. postno - molivci - Marija Romarica
na 3. postno - pevci
na 4. postno - birmanci
na 5. postno - bralci božje besede
- DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA: Tisti,
ki želite utrditi svojo vero in vstopiti v osebni
odnos z Bogom, ali ga poglobiti, ste toplo
vabljeni na Delavnice molitve in življenja. V
praksi se bomo seznanili z različnimi načini
molitve, spoznavali globine Božje ljubezni in se
posledično osvobajali strahov in skrbi , ki nas
oklepajo v našem vsakdanjem življenju.
Uvodno SREČANJE bo v kaplaniji v Starem
trgu, v soboto, 24. 2. 2018 popoldan ob 16h,
tako da se boste delavnic lahko udeleževali tudi
študentje in tisti, ki zaradi delovnih obveznosti
ob delavnikih ne morete. Delavnice bosta vodili
Alenka (GSM 068 173 123) in Stanka (GSM 051
316 776). Več si lahko preberete na http://
dmz.si/. Pridite in se sami prepričajte, kako
veliko lahko Bog uredi v vašem življenju.
- PRVI PETEK: v petek, 2. marca, bom obiskal
bolne in ostarele po župniji in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
Možnost za redno mesečno spoved: ob 8h in ob
17h v Starem trgu, v Babnem Polju po maši.
- DUHOVNE VAJE: v času zimskih počitnic, od
19. do 23. februarja, bova oba vaša duhovnika
odšla na duhovne vaje v Rim (vodil jih bo
kardinal Franc Rode). V tem času naju bo
nadomeščal g. Lojze Markelj iz Ljubljane in v
nujnih primerih sosednji župniki.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

18. feb

Ivana KODRCA
Jelka TRUDEN

Tanja AVSEC
Tomaž KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

25. feb

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Vida GORŠE
Zdenko TRUDEN

Marija TROHA
Olga TROHA

4. mar

Damjan FORJANIČ
Damjan RAVŠELJ

Janez AVSEC
Ana ŽNIDARŠIČ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred in takoj po večerni sv. maši v Starem trgu. Lahko pa
pokličete na telefon in se tudi izven uradnih ur dogovorimo za srečanje. V
nedeljo ni uradnih ur.

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
18. feb. - Stari trg - OGRADE
25. feb. - Stari trg - ROŽNIK
4. mar. - Dane
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

letnik: 47
številka: 3
dne: 11. feb. 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

POSTNI ČAS ODRASLIH:
»ČAS ZA VAJO
V KRŠČANSKEM ŽIVLJENJU«
»Kardinal Daneels, s svojim znanim
zdravim čutom, daje nekaj primerov oz.
praktičnih nasvetov za dober postni čas.
Vendar nič ne pomenijo, če nas ne
približajo Bogu in ljudem. Ali pa če nas
naredijo čemerne. V tem času moramo
postati lažji in bolj veseli.
* Moli. Vsako jutro očenaš in vsak večer
zdravamarijo.
* Poišči v nedeljskem evangeliju kratek
stavek, ki ga boš premišljeval ves teden.
* Kadarkoli kupiš kaj takega, česar ne
potrebuješ za življenje - luksuzen predmet
- daj nekaj tudi revežem ali kaki
ustanovi. Podari jim majhen odstotek.
Preobilje zahteva delitev.
* Naredi vsak dan komu kaj dobrega.
Preden te on ali ona za to prosi.
* Ko ti kdo reče kaj neprijetnega, ne misli,
da bi mu moral takoj vrniti z enakim. To
ne vzpostavlja ravnotežja. Dejansko
padeš v kolesje. Raje utihni za minuto in
kolo se bo ustavilo.
* Če po četrt ure neuspešnega »prebiranja«
ne najdeš pravega kanala na TV, izključi
aparat in vzemi knjigo. Ali pa se
pogovarjaj s tistimi, ki stanujejo s teboj.
* V postnem času vstani od mize vedno
nekoliko lačen. Specialisti za dietetiko
so še strožji: tako delaj vse leto. Ena
oseba med tremi trpi zaradi debelosti.

Babno Polje - sv. Nikolaj
* Glagol »dati« se stopnjuje: dati, pustiti
vzeti, odpustiti ('par-donner'/ 'donner')
* Že večkrat si obljubil, da boš nekoga
poklical po telefonu ali ga obiskal.
Stori že vendar to!
* Ne daj se zavesti reklamam, ki
oglašajo popust. Sicer je res 30% ceneje.
Toda tvoja omara za obleko začenja
pokati in je za 30% preveč nabasana.

POSTNA AKCIJA ZA OTROKE
Obišči svojega »pozabljenega«
bližnjega ali pojdi k sv. maši!
Letos bomo z otroci imeli posebno
postno akcijo. Radi bi ponovno poživili
in utrdili obisk delavniške svete maše
in pomen dobrih del.
V cerkvi spredaj bo med svečniki
prepletena BODEČA ŽICA.
Vsak otrok, ki bo prišel med tednom
k maši, bo iz posebne škatlice vzel
LISTEK, in ga obesil na bodico žice.
Če je v tistem tednu obiskal koga,
potem obesi dva listka in če ga
spremljajo starši, lahko da še za
očija ali mami dodaten listek.
Tako bomo počasi, dan za dnem, v
letošnjem postu Z DOBRIMI DELI in
MOLITVIJO našo bodečo žico naredili
manj bodečo.
Blagoslovljen postni čas!

SVETE MAŠE:
PON

12.2.

PET
Stari trg

ob 18h

Feliks, opat
Mr 8,11-13
TOR

13.2.

ob 18h

Jordan Saški, redovnik
Mr 8,14-21
SRE

14.2.

PEPELNICA - strogi post
Mt 6,1-6.16-18
ČET

15.2.

16.2.

17.2.

7 ustan. reda servitov
Lk 5,27-32
NED

18.2.

Stari trg

19.2.

ob 18h

20.2.

ob 16.30h

++ Marija in družina VEBER (BP 84)

Stari trg

ob 18h

++ Marija in Marica ŠTIRN, obl.
2. Marija LEKŠAN, obl.
3. Marija in družina PETRIČ, obl.

21.2.

22.2.

Sedež apost. Petra
Mt 16,13-19

NED

25.2.

PON

26.2.

Aleksander, škof
Lk 6,36-38

Stari trg

ob 18h

++ Anton, obl. in družina KANDARE

TOR

3. družina BENČINA
Viševek

ob 16.30h

++ Veronika, obl. in družina LIPOVAC

Stari trg

ob 18h

++ PETRIČ Ivan, obl.

27.2.

SRE

28.2.

Roman, opat
Mt 20,17-28

sv. Rok

ob 16.30h

+ JENC Franc, 30. dan

ČET

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

Albin, škof
Lk 16,19-31

2. STERLE Janez in sin Marko, obl.

PET

+ STERLE Ivan (Kozarišče), obl.

Neža Praška, klarisa
Mt 21,33-43.45-46

1.3.

2.3.

B. Polje

ob 8.30h

++ Mirko TROHA, starši, bratje in sestri

Stari trg

ob 19h

+ TRUDEN Frančiška (Iga vas), obl.

SOB

2. družine ŠEGA, KRAŠEVEC in RAZDRIH

Kunigunda, kraljica
Lk 15,1-3.11-32

Stari trg

ob 18h

Stari trg

ob 18h

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 16.30h

++ Janez in Jožefa TROHA

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Vencelj BAVEC, obl.
2. družina BAVEC

B. Polje

ob 8.30h

+ URBIHA Jožica, obl.

Stari Trg

ob 18h

+ KOMIDAR Marija
2. KOMIDAR Frančišek
3. na čast Materi Božji za zdravje

Stari trg

ob 18h

3.3.

+ Jakob KRAŠEVEC, obl.
2. Marija ter družina KANDARE in BARAGA

NED

4.3.

++ starši GERL, obl. in stari starši ZGONEC

3. POSTNA NEDELJA
Jn 2,13-25

ob 18h

++ družina AVSEC (Knežja njiva)
2. Vera ŽMITEK

++ starši Vera in Franc MULEC, obl.
2. na čast Materi Božji za varstvo
pri delu v gozdu

Stari trg

ob 18h

+ INTIHAR Janez, obl.
2. po namenu (AP)

Stari trg

ob 18h

++ LESKOVEC Vinko in Ivan, obl.
2. ZADEL Ana

Stari trg

ob 18h

++ TUREK Rezka in za vse iz njene družine
2. Marija ter družina TURK in VOLF

B. Polje

ob 16.30h

+ OŽBOLT Janez, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ AVSEC Ivan, obl. in Marija
2. BUH Branislava, 30. dan
3. na čast Sv. Duhu za razsvetljenje

Viševek

ob 16.30h

+ Jožica VESEL, obl.

Stari trg

ob 7h

++ mož in sin Stanko GERBEC

ob 10h

za farane
2. družina TRUDEN in KOS

2. Alojzija in Franc RAVŠELJ
Stari trg

+ Ivanka OVSEC, obl.
2. Marija MULEC, obl.
in družina MULEC in AVSEC

Gabrijel ŽMB, redovnik
Mt 23,1-12

2. KLANČAR Ivana

3. za dušo v vicah

++ Marija in družina PETRIČ, obl.

3. Ivan in Jožefa STERLE

+ ŠKERBEC Anton, obl.
2. na čast sv. Antonu za zdravje pri živini

ob 18h

2. družina LEKŠAN (Šmarata)

2. POSTNA NEDELJA
Mr 9,2-10

ob 16.30h

Peter Damiani, škof
Lk 11,29-32
ČET

24.2.

Stari trg

Matija, apostol
Jn 15,9-17

Škrile

Sadot in perzijski muč.
Mt 6,7-15
SRE

GEOHELI Marija in Stanko, sestra ANTONČIČ

B. Polje

Konrad iz Piacenze, spok.
Mt 25,31-46
TOR

++ BENČINA Marija in sin France

2. v zahvalo (Šušanj)

1. POSTNA NEDELJA
Mr 1,12-15

PON

SOB

3. na čast sv. Blažu za zdravje v grlu

Julijana Koprska, muč.
Mt 9,14-15

SOB

2. PREVEC Julka in Franc, obl.

2. v priprošnjo in zahvalo Božjemu varstvu

Klavdij, redovnik
Lk 9,22-25

PET

++ starši Vencelj in Frančiška TRUDEN, obl.
3. LENARČIČ Daniela

Stari trg

23.2.

Polikarp, mučenec škof
Mt 5,20-26

3. KRANJC Gabrijela
B. Polje

ob 8.30h

+ MESTNIK Miran

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod. Njim sem naprej posredoval
vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje zelo težko dobijo dovolj mašnih namenov in so vam za sv. maše zelo hvaležni.
Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji. Povabljeni pa ste vsi, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in
obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači farni cerkvi.

