v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel
tudi znamenje pokore in prenovitve.
Kakor ogenj »prenovi« nekaj v pepel, tako
naj bi se človek s pokoro prerodil v novega
človeka.
Pepel pomeni človekovo telesno minljivost.
Ko mašnik na začetku postnega časa
vernikom s pepelom na čelo začrta
znamenje križa in izreče: "Pomni, človek,
da si prah in da se v prah povrneš,"
napoveduje konec zemeljskega življenja.
Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in
pomembno, kot tudi majhno in nevredno.
Postni čas je spokorni čas. Kristjani v
tem 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, postu (odpovedi) in dobrih
delih. Tudi Kristus se je pred nastopom
javnega delovanja štirideset dni postil v
puščavi, o čemer pišejo trije evangelisti
(prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13).

Strogi post je na pepelnico in veliki petek,
zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak
petek v postnem času. 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.
NEKAJ PREDLOGOV ZA POSTNI ČAS
»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.
- Že večkrat si obljubil, da boš nekoga
poklical po telefonu ali ga obiskal. Stori
to že vendar!
- 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.

BRALCI BERIL
STARI TRG ob 7.30h

STARI TRG ob 10h

B. POLJE ob 8.30h

17. feb.

Adrian TOPIČ, Andrej TRUDEN

Katja PREVEC, Klemen KRAŠEVEC

Ivanka GRAJŠ, Jan GRAJŠ

24. feb.

Damjan RAVŠELJ, Helena TRUDEN

Luka BAVEC, Majda ŠRAJ MIHELČIČ

Jelka OŽBOLT, Nina POJE

telefonske številke:
žpk Boštjan Modic: 01/705-89-60 ali 040/500-996
kpl Erik Švigelj: 01/705-89-61 ali 041/959-384
bolniška župnija LJUBLJANA 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

erik.svigelj@gmail.com

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje cerkve:
17. feb. - Pudob
24. feb. - Šmarata
- URADNE URE: vsak dan eno uro pred
in takoj po večerni sv. maši v Starem
trgu. V nedeljo ni uradnih ur.

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

letnik: 41
številka: 25
dne: 10.2.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

Če Jezus ne bi bil pravičen in
dosleden, ne bi imel nobenih
težav z oblastniki. Če bi Jezus
govoril tisto, kar so hoteli slišati,
bi mu pritrjevali in ga trepljali po
ramenih. Če bi Jezus ne kazal
na njihove napake, bi jih lahko
tudi sam počel po mili volji. Če
jim Jezus ne bi govoril resnice,
bi mu dovolili vsakovrstne laži.

drugačen, da je bila njegova
usoda jasna že takrat, ko je ležal
v jaslih. Jezus je bil nekaj
posebnega. Bil je človek, pred
katerim pogleda v tla vsakdo, ki
se zaveda svoje lastne slabotnosti,
šibke volje in krhkih sklepov. Bil je
človek, na katerega se razjezi
vsakdo, ki je prepričan v svojo
pravičnost, svetost in v svoj prav.

Marsikaj bi Jezusu dovolili in za
marsikaj bi mu pogledali skozi
prste, če bi jim bil vsaj malo
podoben. Če bi Jezus bil vsaj
malo pokvarjen, krivičen,
dvoličen... Če bi bil. Vendar
Jezus ni bil takšen. Bil je
pravičen, dosleden, močan v
besedi in dejanju, imel je
pogled, ki je segel v
človekovo srce.

Bog ve, kako bi
ravnali mi danes, če
bi bili na mestu
Judov, ki so ga
poznali. Bi verovali
vanj kot v Mesijo?
Bi bili med tistimi,
ki so tako glasno
zahtevali njegovo
smrt, da se je celo
Pilat ustrašil? Bi bili
mogoče med onimi,
ki se brigajo samo
zase in bi si mirno
ogledali spektakel
križanja? Med
katerimi bi bili?
Bog ve.

Bil je usmiljen do
tistih, do katerih
ljudje niso bili. Bil
je neizprosen do
tistih, o katerih so
imeli ljudje lepo
mnenje. Bil je tako

SVETE MAŠE:
PON

11.2.

Stari trg

ob 18h

PET

+ OKOLIŠ Anamarija

22.2.

Stari trg

2. TRUDEN Vencelj (Iga vas), obl.
12.2.

B. Polje

ob 17h

na čast Lurški Mariji za zdravje

Stari trg

ob 18h

++ LESKOVEC Ivan in družina KOBAL

SOB

23.2.

Stari trg

ob 18h

2. na čast Materi Božji za sina
ČET

14.2.

++ družina MLAKAR (B. Polje 100)

Stari trg

ob18h

+ TRAPE Francka
2. PETROVČIČ Anton in Frančiška

PET

15.2.

Stari trg

ob 18h

+ GERBEC Stanko
+ ŠTIRN Marija in Marica
++ KRAŠEVEC Vinko in Marija
2. MLAKAR Anton in Jože

SOB

16.2.

Stari trg

ob 18h

++ TELIČ Lucija in ELHOFER Ana
2. Janez in družina DROBUN

NED

17.2.

Kozarišče

ob 17h

Stari trg

ob 7.30h ++ MARINČIČ Janez in Frančiška (Pudob)
ob 10h

+ GERBEC Stanko (molitvena skupina)
za farane
2. GORŠE Janez in Julijana

PON

18.2.

B. Polje

ob 8.30h ++ ULE Feliks in Frančiška

Stari trg

ob 18h

v čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
+ PETRIČ Ivan, obl.
2. po namenu (AP)

TOR

19.2.

Stari trg

ob 18h

++ starši in stari starši GERL
2. za zdravje v družini

SRE

20.2.

B. Polje

ob 17h

po namenu (Z)

Stari trg

ob 18h

+ KRAŠEVEC Jakob
2. na čast Materi Božji
za blagoslov v družini TRUDEN (Iga vas)

ČET

21.2.

Pudob

ob 17h

+ GERBEC Stanko ml., 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ Valentin, Ivka in Ivan FERBEŽAR
++Josip, Ljubica in Janez in za duše iz grunta
2. TURK Franica, Ivan in Francka

B. Polje

ob 17h

ob 18h

+ ŠPEHAR Ana, roj. Troha, 30. dan

24.2.

Nadlesk

ob 17h

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

ob 17h

ob 17h

Stari trg

+ ŠPEHAR Ana, roj. Troha, 30. dan

+ HACE PUHEK Lojzka, 30. dan
+ OVSEC Ivanka, obl.
2. MLAKAR Franc in Ludvik, obl.

(Gerbec)

B. Polje

Pudob

++ CINDRIČ Marko in Marija

+ GORŠE Frančiška, obl.
B. Polje
GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva

13.2.

ob 17h

2. ŠEPEC Leon
NED

2. FORJANIČ Ernest

B. Polje

++ stari starši URBIHA

+ PREVEC Julijana, obl.
SRE

+ TOMŠIČ Miloš
2. starši in bratje OVSEC

+ VOLJČ Ivana, obl.

TOR

ob 18h

ob 8.30h + URBIHA Jožica, obl.

PON

11.2.

LURŠKA MATI BOŽJA, svetovni dan bolnikov

Mr 6, 53-56

TOR

12.2.

sv. Humbelina, redovnica

Mr 7, 1-13

SRE

13.2.

PEPELNICA - začetek posta - strogi post

Mt 6, 1-6.16-18

ČET

14.2.

sv. Valentin, duhovnik

Lk 9, 22-25

PET

15.2.

sv. Klavdih, redovnik

Mt 9,14-15

SOB

16.2.

sv. Julijana Koprska, mučenka

Lk 5, 27-32

NED

17.2.

1. POSTNA NEDELJA

Lk 4, 1-13

PON

18.2.

sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik mučenec

Mt 25,31-46

TOR

19.2.

sv. Konrad iz Piacenze, spokornik

Mt 6, 7-15

SRE

20.2.

sv. Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka

Lk 11, 29-32

ČET

21.2.

sv. Peter Damiani, škof in cerkv. učitelj

Mt 7, 7-12

PET

22.2.

Sedež apostola Petra

Mt 16, 13-19

SOB

23.2.

sv. Polikarp, škof in mučenec

Mt 5, 43-48

NED

24.2.

2. POSTNA NEDELJA

Lk 9, 28-36

OBVESTILA:
- odslej bodo DELAVNIŠKE svete maše v
farni cerkvi v Starem trgu ob 18h, v
Babnem Polju in na podružnicah ob 17h!
- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
V postnem času bomo molili križev pot
vsak petek ob času, ko običajno
začenjamo sv. mašo. Ob nedeljah ob 15h:
na Križni Gori, v farni cerkvi v Starem
trgu in Babnem Polju. Križev pot v farni
cerkvi na postne nedelje pripravjajo:
na 1. postno - člani ŽPS,
na 2. postno - osnovnošolski otroci,
na 3. postno - molitveno občestvo
na 4. postno - pevci,
na 5. postno - molitvene skupine
- SESTANEK ŽPS - v sredo, 13. februarja,
ob 19h vabljeni vsi člani ŽPS-ja na redni
sestanek v kaplaniji. Vabljeni tudi člani
ŽPS iz župnije Babno Polje.

- POSTNI ČAS
V sredo 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 se bo zaključil s praznovanjem
velikonočnega tridnevja, ki se začne s
krizmeno sv. mašo na veliki četrtek.
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

