Po blagoslovu jedil bo tudi ČEŠČENJE JEZUSA
V GROBU - verniki IZ VASI:
9h: Bloška Polica, Podlož, Sv. Ana, Lož
10h: Knežja njiva, Vrhnika, Viševek, Markovec
11h: Nadlesk, Podcerkev, Dane, Klance, Gor.
Jezero, Laze, Otok
14h: Stari trg, Podgora, Vrh, Babna Polica, Dol.
Poljane
15h: Pudob, Iga vas, Kozarišče, Šmarata
ob 17h - vaje za ministrante
ob 19h - slovesni obredi velikonočne vigilije s seboj prinesite svečke (poskrbimo tudi za
zaščito, da ne bodo klopi pokapljane z voskom)
Po izročilu Cerkve je velika sobota namenjena
pripravi na praznik in na večer bdenja (vigilije)
za Gospoda. Že Izraelcem je bilo rečeno, naj v
noči izhoda iz Egipta, v tisti strašni noči, ko so
jedli jagnje in umirali prvorojenci, bdijo. Tudi
kristjani po vsem svetu bdimo in čakamo
Gospoda. Jezus je namreč po svoji smrti in
pokopu odšel od nas z obljubo, da bo tretji dan
vstal. Gospod se bo torej vrnil, zato je prav, da
ga verni pričakamo čuječi. To noč vse postaja
novo; človek in stvarstvo.
***
VELIKA NOČ, nedelja, 1. april
Velika noč - dan Jezusovega vstajenja od
mrtvih. To je tudi mati vseh nedelj. Jezus
Kristus je vstal od mrtvih ponoči oz. v jutranjem
svitu na prehodu z vel. sobote na vel. nedeljo.
Zjutraj ob 6.30h povabljeni k vstajenjski
procesiji in velikonočni sv. maši v Starem
trgu, v Babnem Polju pa ob 8h.
Procesije oz. sprevodi imajo v bogoslužju svoj
pomen le, če se med potjo moli ali poje; zato zelo
želim, da se med procesijo ne pogovarjamo oz.
klepetamo. Po stari slovenski navadi gredo
najprej moški, nato otroci, pevci, duhovnik z
Najsvetejšim, nato dekleta in žene.
Po maši se vsa družina zberemo pri mizi k
velikonočnemu zajtrku.

URA DELAVNIŠKIH MAŠ: sv. maše bodo odslej
na podružnicah in v Babnem Polju ob 17.30h, v
farni cerkvi ob 19h.
- SPOVEDOVANJE pred velikonočnimi
prazniki: na cvetno nedeljo, 25.marca, bo ob
15.30h v farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu na
voljo več dekanijskih duhovnikov za sv. spoved
pred prazniki. Vabljeni, da očiščenih src
praznujemo naš največji krščanski praznik.

- VEROUK: v velikem tednu bomo v času
verouka opravili sv. spoved pred prazniki. Tudi
otroci naj se udeležijo obredov na vse tri
velikonočne dneve: na veliki četrtek, petek in
soboto. Na veliko soboto naj pridejo poljubit in
počastit Jezusa v grobu, prinesejo naj k
blagoslovu jedila, in se na veliko noč udeležijo
velikonočne procesije.
Po Veliki noči bomo imeli otroci velikonočne
počitnice.
- ROMANJE V MEĐUGORJE: Prenova v duhu
vabi vse zainteresirane na vseslovensko
tradicionalno romanje v Međugorje, ki bo
potekalo od TORKA, 3. aprila do PETKA, 6.
aprila. Letošnji skupni namen romanja bo:
Veselite se v Gospodu, venomer se veselite...
Odhod avtobusa bo organiziran iz Starega trga
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 19h

B. POLJE
ob 19h

Tatjana STRLE
Alma PETRIČ

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

vel. pet

Anica ANTONČIČ
Bernarda KANDARE

Marija TROHA
Olga TROHA

vel. sob

Borut KRAŠEVEC
Gašper KVATERNIK
Ivanka MLAKAR

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

vel. čet

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

1. apr

Helena TRUDEN
Ivana KODRCA

Marija FORJANIČ
Marjana ZGONEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

8. apr

Jelka TRUDEN
Magda AVSEC

Mateja STRLE
Romana NARED

Marija TROHA
Olga TROHA

15. apr

Marta ŠEBENIK
Damjan FORJANIČ

Suzana KVATERNIK
Tajda STERLE

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

letnik: 47
številka: 5
dne: 25. mar. 2018

- PRVI PETEK: že pred praznikom, v sredo, 28.
marca, bom obiskal bolne in ostarele in jim
prinesel Najsvetejše na dom in imeli priložnost
za sv. spoved.

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
1. apr. - Iga vas
8. apr. - Siga
15. apr. - Lož - Stari del
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

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK, 29. marec
Veliki četrtek je dan duhovništva, zato se
duhovniki skupaj s svojim škofom v stolnicah
zberejo pri skupnem obhajanju najsvetejše
daritve. Med njo škof posveti sveto krizmo in
blagoslovi krstno in bolniško olje. V ljubljanski
stolnici bo krizmena maša ob 9. uri, h kateri
ste vabljeni tudi verniki iz vseh župnij.
Na večer Velikega četrtka pa duhovniki skupaj
s svojimi verniki slovesno praznujejo dan
duhovništva in dan postavitve svete maše.
Ta večer obhajamo spomin na zadnjo večerjo,
ki jo je Jezus tik pred svojim trpljenjem obhajal
s svojimi učenci.
ob 18h - vaje za ministrante
ob 19h - obredi Velikega četrtka
in večerna slovesna sveta maša
- po obredih molitev in češčenje
Jezusa v ječi
***
VELIKI PETEK, 30. marec
Veliki petek je dan Jezusove smrti.
Cerkev, Kristusova nevesta, žaluje.
V naših svetiščih ta dan ne obhajamo svete
maše. Oltarji so prazni, brez križev, svečnikov,
prtov in rož. Cerkev daje videz zapuščenosti in
razdejanja.
Zbranost, tihota in molitev so značilnosti
velikega petka. Ta dan je cerkev pri obredih
skromneje razsvetljena, na oltarjih ni cvetja.
Veliki petek gledamo kot dan žalovanja. Obredi
so dramatični, v besedah in kretnjah
uprizarjajo Jezusovo smrt in pogreb. Opis
Jezusovega trpljenja po Janezu - pasijon nam
slika Kristusa kot zmagovalca nad grehom in
smrtjo.
Za svet, ki ga je Kristus odrešil, pojemo
posebne molitve, prošnje.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Križ je znamenje življenja in zmage, zato ga
slovesno počastimo skupaj s trikratnim
vzklikom in odpevom, nato posamično s
poklekom, poljubom, priklonom …, vmes je
petje primernih pesmi ali Očitanja. Sledi
obhajilo, skrivnostni delež pri Kristusovi žrtvi,
ki daje življenje. Ob koncu prenesemo sv.
Rešnje telo v Božji grob, sledi češčenje.
- dan strogega posta
ob 15h - molitev križevega pota v farni cerkvi
ob 17.30h - vaje za ministrante
ob 19h - večerni obredi velikega petka
- po obredih molitev in češčenje Jezusa v
božjem grobu.
***

VELIKA SOBOTA, 31. marec
- ob 7h - blagoslov vode in velikonočnega
ognja pred farno cerkvijo v Starem trgu in
ob 7.30h v Babnem Polju
Jutranji blagoslovljen ogenj fantje in mežnarji
raznesejo po vseh hišah v župniji, ki si to želijo.
Po mnogih hišah pa nimate več krušnih peči ali
štedilnikov na drva, zato si v ta namen
priskrbite svečko, ki bo, prižgana z
blagoslovljenim ognjem velike sobote, gorela do
velikonočnega jutra.
BLAGOSLOVI jedil bodo
v farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu:
dopoldne ob 9h, ob 10h, ob 11h
in popoldne ob 14h in 15h
v farni cerkvi sv. Nikolaja
v Babnem Polju ob 13h.
ČEŠČENJE JEZUSA V GROBU
na veliko soboto povabljeni počastit Najsvetejše
(zakrit s tančico) in »kušnit Boga« (poljubit
mrtvega Jezusa in njegove rane)
v Božjem grobu. ... nadaljevanje na zadnji strani...

SVETE MAŠE:
PON

26.3.

Stari trg

ob 19h

++ družina FLISEK in KOS

Evgenija, mučenka
Jn 12,1-11

Škrile

ob 16h

+ ULE Jože, pogreb

TOR

Stari trg

ob 19h

+ Ivana PALČIČ, obl.

27.3.

Peregrin, redovnik
Jn 13,21-33.36-38
SRE

28.3.

Proterij, škof
Mt 26,14-25
ČET

29.3.

VELIKI ČETRTEK
Jn 13,1-15

2. Valentin, Ivka in Ivan FRBEŽAR

2. BUH Slavka
B. Polje

ob 17.30h

++ JANEŽ Vinko, obl.
ter Marija BRENCE in Tanja PAVLETIČ

Stari trg

ob 19h

++ ŠPEH - ZADEL

30.3.

Stari trg

ob 19h

++ Marija, Franc in starši STERLE (Vrh)
2. rodbina KODRCA

VELIKI PETEK
Jn 18,1-19,42
SOB

31.3.

VELIKA SOBOTA
Mr 16,1-7

Stari trg
B. Polje
Stari trg

PON

2.4.

3.4.

4.4.

ob 15h

križev pot v farni cerkvi

TOR

ob 19h

obredi velikega petka

ob 19h

++ Alojz KOMIDAR in Rok MIHELČIČ

Dominij, škof mučenec
Jn 3,7-15

2. Franc OVSEC, obl.

SRE

++ KONC Alojz in Marija

Stanislav, škof mučenec
Jn 3,16-21

B. Polje

ob 19h

Stari trg

ob 6.30h
ob 10h

za farane
3. bratje in sestre KRAŠEVEC
+ ŠPEH Anton, obl.

ČET

10.4.

11.4.

12.4.

B. Polje

ob 8h

++ Marija in Alojz TROHA

PET

Stari trg

ob 10h

+ ŽAGAR Jožef, 7. dan

Martin I., papež mučenec
Jn 6, 1-15

2. družina TOMC, ŠEBENIK in KOMIDAR

13.4.

3. ZADEL Ana
Škrile

ob 17.30h

+ ULE Jože, 7. dan

SOB

B. Polje

ob 8.30h

+ OŽBOLT Janez

Stari trg

ob 19h

++ Franc in Rezka OVSEC

Lidvina, devica
Jn 6,16-21

2. ŠKERBEC Anton
3. Ana ZIGMUND in Viktor JURKOVIČ
B. Polje

ob 17.30h

+ JANEŽ Alojzija, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ ZAKOVŠEK Borut, obl.
2. za duše v vicah in v dober namen

ob 17.30h

+ AVSEC Marijan Ivan, 30. dan

ČET

Stari trg

ob 18h

++ Frančiška, Franc in Marjan KRAJC
2. Marija KRAŠEVEC

Viševek

ob 16.30h

+ ŽNIDARŠIČ Matilda, obl.

Stari trg

ob 19h

NED

14.4.

15.4.

+ BARAGA Ida, 30. dan
2. FRBEŽAR Valentin in Ivka
3. Anton BARAGA (Kozarišče 15)

B. Polje

ob 17.30h

++ Antonija in družina LIPOVEC

Stari trg

ob 19h

+ Vladimir STERLE, obl.
2. na čast M. Božji za srečo pri delu

Škrile

ob 17.30h

+ KRAŠEVEC Ludvik, 30. dan

B. Polje

ob 17.30h

++ Alojzija in Janez MLAKAR

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ mož Mirko NELEC, obl.
2. na čast Usmiljenemu Jezusu v zahvalo
3. STERLE Marta

B. Polje

ob 8.30h

++ REČNIK Albert in Antonija

Stari Trg

ob 19h

+ Anton MLAKAR, obl.
2. v zahvalo

Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Jakob (Lož), obl.
2. Stanislav, obl. in družina OKOLIŠ

Stari trg

ob 19h

++ družina KRAŠEVEC (Škrile)
2. za srečno opravljeno delo

Stari trg

ob 19h

Jurij I., papež
Jn 3,31-36

2. Terezija in Marta STERLE (Kozarišče 21)

Viševek

5.4.

9.4.

obredi velikega petka

Sreda v velikonoč. osmini
Lk 24,13-35

Četrtek v velikon. osmini
Lk 24,35-48

PON

ob 19h

Torek v velikonoč. osmini
Jn 20,11-18

SRE

8.4.

Maksim Aleksandrijski, škof
Jn 3,1-8

Velikonoč. ponedeljek
Mt 28,8-15

TOR

Sobota v velikonoč. osmini
Mr 16,9-15

++ Janez in Frančiška LIPOVEC

3. Jakob, obl. in Anton TROHA
NED 1.4.
VELIKA NOČ - Jezusovo
vstajenje
Jn 20,1-9

7.4.

2. VELIKONOČNA - BELA,
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
Jn 20,19-31

+ LEKŠAN Malči, 7. dan

3. Presveti Trojici in
Božji previdnosti v zahvalo in čast
PET

SOB

NED

ob 17.30h

ob 19h

6.4.

Petek v velikonoč. osmini
Jn 21,1-14

2. družina PREZELJ in ŠPEHAR
Škrile

B. Polje

PET

+ STERLE Marta
2. BUH Slavka
3. na čast Materi Božji za srečno operacijo

B. Polje

ob 17.30h

++ starši, brat in sestra CVAR

Stari trg

ob 19h

+ LAVRIČ Ivan, 30. dan
2. družina TRUDEN in BAŠA
3. živi in pokojni TROHA

Viševek

ob 17.30h

+ Viktor ŠEBENIK, obl.

Stari trg

ob 19h

+ KRAŠEVEC Valentin, obl.

Bl. Polica

ob 17.30h

za blagoslov vasi Bloška Polica

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ DEBELJAK Pavla, obl.

2. ZADEL Ana

3. VELIKONOČNA NEDELJA
MLk 24,35-48

2. KOČEVAR Franc in Nataša ŠKRBEC
3. BARAGA Franc, obl.
B. Polje

ob 8.30h

++ Sholastika 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.

