OBVESTILA:
- 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 molimo križev pot v farni cerkvi v
Starem trgu vsak petek ob 18h. Ob
nedeljah pa ob 15h.
Na 4. postno nedeljo jo pripravijo letošnji
BIRMANCI.
- ŽEGNANJE NADLESK: na god svoje
zavetnice soseska sv. Jedrt v Nadlesku v
soboto, 17. marca, ob 16.30h obhajajo
žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni!
- POSTNI SHOD na Križni gori:
na 5. postno - tiho nedeljo, 18. marca,
vabljeni k molitvi križevega pota pri
kapelicah od Sv. Ane do cerkve Sv. križa.
Molitev pričnemo ob 14h in jo vodite bralci
božje besede. Ob 15h bo v cerkvi sv. Križa
na Križni gori sv. maša s postnim
nagovorom.
V farni cerkvi boste tudi molili križev pot ob
15h, molitev oblikujete sami.
- TEDEN DRUŽINE: od 19. marca, god sv.
Jožefa, Jezusovega rednika in varuha sv.
Družine, do 25. marca, praznik
Gospodovega oznanjenja.
V središču tedna družine so letos zakonci.
Namen je, da zakonca bolje spoznata, kaj
pravi Sveto pismo o zakonskem življenju,
da povabita Boga v svoj odnos, da zaživita
iz milosti zakramenta zakona.

Zaradi Cvetne nedelje bomo letos liturgično
obhajali slovesni praznik Gospodovega
oznanjenja že v soboto, 24. marca. Na ta
dan se bomo v molitvi spomnili tudi naših
mamic, saj ta dan obhajamo tudi kot
materinski dan. Vabljeni k večerni sv. maši
ob 18h v Starem trgu in ob 16.30h v
Babnem Polju.
- MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE: V
cvetnem tednu, od 18. do 24. marca, bo
tudi letos misijon na Radiu Ognjišče.
Poslužite se te lepe priložnosti za duhovno
obnovo pred veliko nočjo. Na cvetni petek,
23. marca, pa bo ves dan v raznih cerkvah
in dekanijskih središčih (Cerknica)
priložnost za spoved.
- CVETNA NEDELJA: s cvetno nedeljo,
25. marca, že vstopamo v Veliki Teden,
praznovanje Velike noči. S seboj prinesemo
oljčne vejice in butarice (na voljo bodo že
nedeljo prej. Po ustaljeni navadi nam bodo
priskrbeli oljčne vejice iz župnij po
Slovenski Istri, ki se že v naprej
zahvaljujejo za vsak prispevek in dar, ki
gre za obnovo istrskih cerkva).

- SPOVED pred Veliko nočjo: na cvetno
nedeljo ob 15.30h bo v farni cerkvi v
Starem trgu spovedovalo več dekanijskih
duhovnikov in domača duhovnika.
Vabljeni!
Osnovnošolski otroci bomo opravili spoved
v velikem tednu, v ponedeljek in torek, v
času veroučnih ur.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

11. mar

Helena ZABUKOVEC
Ivanka NELEC

Bernarda OKOLIŠ
Frank GERBEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

18. mar

Jože MATEVŽIČ
Marija RAVŠELJ

Helena MLAKAR
Juta STERLE

Marija TROHA
Olga TROHA

25. mar

Stanka ŠRAJ
Marija URBIHA

Katarina TRUDEN
Klavdija OKOLIŠ

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:
11. mar. - Nadlesk
18. mar. - Podcerkev
25. mar. - Kozarišče I. skupina
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: 4
dne: 4. mar. 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
SVETI JOŽEF,
PRIPROŠNIK V SMRTNI URI
Koliko čudovitih izpovedi uslišanj na njegovo
priprošnjo navaja knjižica J. M.
Siegerschmida »Pojdite k Jožefu«, Ljubljana,
1938. Naj na kratko povzamem samo zadnjo
zgodbo.
Jožef, dvanajstletni sin nevernega zdravnika
v Normandiji (Francija) se je pripravljal na
prvo sv. obhajilo. Sredi pouka pridrvi oče in
odpelje sina, češ da on na te stvari nič ne
da. Kako je to bolelo dobro in pobožno
Jožefovo mamo. Ob njegovem krstu, na
praznik sv. Jožefa, ga je bila posvetila
njegovemu zavetniku s prošnjo, da bi nekoč
bil duhovnik. Prosila je tudi za svojega
moža, da bi se spreobrnil.
Drugi dan Jožeka ni bilo pri pouku za prvo
sv. obhajilo. Oče ga ni pustil. Njegovi sošolci
so skupaj z duhovnikom molili, da bi bil
deležen sreče prvega sv. obhajila. Prišel je
dan prvega sv. obhajila, a fantiča ni bilo.
Zopet so skupaj molili zanj. Kmalu po
začetku slovesnosti pa se odpro cerkvena
vrata in vstopi Jožek. Njegov oče je bil nujno
klican k oddaljenemu bolniku in mati je med
tem sina pripeljala v cerkev.
Minilo je 15 let. Oče je zapustil družino in
nihče ni vedel, kam je odšel, kje je. Jožek pa
je študiral in v resnici postal duhovnik.
Postal je redovnik misijonar in svojo prvo
daritev daroval za spreobrnjenje svojega
očeta. Predstojniki so ga poslali v Ameriko,
kjer je v večjem mestu z vso vnemo delal za
zveličanje duš. Tu ga nekoč pokličejo k
umirajočemu človeku.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Ko prestopi prag hiše, zasliši, kako bolnik
preklinja in vpije: »Proč z duhovnikom, jaz ga
ne potrebujem«! Kljub temu vstopi in ugleda
starejšega moža, ki mu je bilo že na obrazu
videti, da se mu bliža smrt. Ljubeznivo mu
začne prigovarjati, naj se vendar spravi z
Bogom, a brez uspeha. Naposled mu reče:
»Pomislite vendar na svoje prvo sv. obhajilo!
Ali niste imeli matere, ki vas je učila moliti?
Gotovo imate ženo in otroke, mislite vendar
nanje!« - Pri teh besedah se bolnik ves
spremeni: »Da, imam ženo, imam sina, pa ne
vem, kaj z njima. Dolgo je že, kar sem
zapustil svojo domovino Normandijo.«
»Normandijo?« ponovi mladi duhovnik. »Tudi
jaz sem iz Normandije,« in pove svoje ime.
Bolnik ga zmedeno pogleda. Tedaj se mu iz
oči ulijejo solze: »Jaz sem tvoj oče«! Zdaj se
umirajoči ni več ustavljal. Prejel je
zakramente za umirajoče in umrl na rokah
sina duhovnika ...
Sveti Jožef, prosi za nas, da po tvojem
zgledu sveto živimo in dosežemo večno
življenje.
Amen.

SVETE MAŠE:
PON

5.3.

PET
Stari trg

ob 18h

Hadrijan, mučenec
Lk 4,24-30

2. TURK Ivan in Francika
3. ŽNIDARŠIČ Matilda
B. Polje

TOR

6.3.

Fridolin, opat
Mt 18,21-35
SRE

7.3.

Stari trg

8.3.

Janez od Boga, redovnik
Lk 11,14-23
PET

9.3.

Frančiška Rimska, redov.
Mr 12,28b-34
SOB

10.3.

40 mučencev iz Armenije
Lk 18,9-14

ob 16.45h
ob 18h

+ Anton LIPOVEC

SOB

++ Milka in Lojze KOTNIK

Jedrt, devica opatinja
Jn 7,40-53

2. Marija KRAŠEVEC
ob 15h

+ AVSEC Marijan Ivan, pogreb

NED

Stari trg

ob 9.30h

na čast Mariji Romarici za AVSEC Marijana

ob 18h

na čast Svetemu Duhu

5. POSTNA TIHA NEDELJA
papeška nedelja
Jn 12,20-33

11.3.

PON

12.3.

TOR

13.3.

Leander Sevilski, škof
Jn 5,1-3a.5-16
SRE

14.3.

ČET

15.3.

Ludovika de Marillac, red.
Jn 5,31-47

za sosesko sv. Jedrt

Stari trg

ob 7h

za farane
3. Alojz ŽNIDARŠIČ (Podcerkev), obl.

ob 10h

2. Janez in družina SRPAN

B: Polje

ob 16.30h

++ starši in brat KOVAČ

2. starši MLAKAR in OVSEC

TOR

Stari trg

ob 18h

+ Frančiška KINKELA

Klavdija, mučenka
Jn 8,21-30

B. Polje

ob 16.30h

+ JANEŽ Alojzija, 7. dan

Stari trg

ob 18h

+ ZALAR Francka, obl.
2. v zahvalo in priprošnjo za zdravje (Gorše)
++ Marica, obl. in Vinko POJE

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši in bratje TRUDEN (Nadlesk 14)
2. Mirko, obl. in Zinka ULE

B. Polje

ob 8.30h

++ Leopold in Ela RUPAR, obl.

Stari trg

ob 18h

++ starši RAZDRIH in STERLE
2. Ivan, Franica in Francka TURK

SRE

19.3.

20.3.

21.3.

2. na čast M. Božji in sv. Antonu za zdravje

2. Ivan LENARČIČ in Daniela
Stari trg

Serapion, škof mučenec
Jn 8,31-42
ČET

22.3.

Lea, spokornica
Jn 8,51-59
PET

23.3.

Alfonz Turibij iz Mongroveja
Jn 10,31-42
SOB

24.3.

++GEOHELI Marija in Stanko
ter sestra ANTONČIČ
2. na čast M. Božji za blagoslov in varstvo
3. za srečno opravljeno delo

Stari trg

ob 18h

živo in pokojno družino STERLE (Kozarišče)
2. Anton in Jože MLAKAR

Viševek

ob 16.30h

+ STERLE Vinko, obl.

Stari trg

ob 18h

+ Jože STERLE (Pot na Ulako 2)
2. Alojzija in Franc RAVŠELJ

B. Polje

ob 16.30h

+ Janez MLAKAR

Stari trg

ob 18h

+ Jože URBIHA, obl.

2. v zahvalo za uslišano prošnjo

ob 16.30h

++ Milan in Frančiška TROHA (Lukova), obl.

+ AVSEC Marijan Ivan, 7. dan

NED

ob 7h

++ Franc, Ludvik in družina MLAKAR

++ Anton in Terezija BARAGA (Kozarišče), obl

CVETNA NEDELJA
Mr 14,1-15,47

4.3.

Stari trg

Škrile

ob 16.30h

+ KRAŠEVEC Ludovik, 7. dan

Stari trg

ob 18h

živa in pokojna družina PONUDA
2. ZADEL Ana
++ družina ŠRAJ

2. starši ŠKRBEC, obl.

2. GRIS Milan
3. Marija KRAŠEVEC (Dane), obl.

3. za zdravje v času nosečnosti - srečen porod

ob 16.30h

ob 18h

liturgično praznovanje
GOSPODOVO OZNANJENJE
B. Polje
Lk 1,26-38

++ Janez in Jožefa KRAŠEVEC, obl.

2. za žive in pokojne sorodnike

Viševek

na čast M. Romarici za blagosl. Slovenije

++ Angela, obl. in družina HRIBAR

+ KRAŠEVEC Stanislav, obl.

Matilda, kraljica
Jn 5,17-30

ob 16.30h

ob 18h

ob 18h

ob 18h

Nadlesk

Stari Trg

Stari trg

Stari trg

2. KLANČAR Ivana

JOŽEF, Jezusov rednik
Mt 1,16.18-21.24a

++ Ivanka GRAJŠ in Janez

ob 19h

++ Kristina in družina MODIC, obl.

PON

ob 16.30h

Viševek

++ KOVAČ Tilka in Boris

ob 18h

2. Alojzija in Franc RAVŠELJ
B. Polje

ob 18h

ob 16.30h

Stari trg

Tine, Janez in starši MESTNIK
in družina VEBER

++ Janez in Jožefa LEKAN

Stari trg

B. Polje

+ STERLE Jožefa (Uletova iz Kozarišč)

ob 18h

Inocenc I., papež
Jn 4,43-54

+ PETRIČ Ana, obl.

2. na čast Materi Božji za zdravje

ob 8.30h

Stari trg

4. POSTNA NEDELJA
Jn 3,14-21

ob 16.30h

ob 15h

+ KRAŠEVEC Ludovik, pogreb

Stari trg

Viševek

B. Polje

ob 15h

ob 16.30h

ob 18h

Križna g.

Škrile

B. Polje

18.3.

+ STERLE Jožefa

Stari trg

2. na čast Mariji Pomagaj
s prošnjo za zdravje v družinah

2. na čast in v zahvalo M. Božji za uspešno
operacijo in zdravje
NED

17.3.

Viševek

Perpetua in Felicita, muč.
MtMt 5,17-19

ČET

++ Terezija in družina LAVRIČ, obl.

16.3.

Hilarij Oglejski, škof
Jn 7,1-2.10.25-30

B. Polje

ob 10h

za farane

ob 8.30h

++ Bojan, Rozi in družina MLAKAR

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.

