Starem trgu tudi ob 8h zjutraj.
Na prvi petek bova duhovnika pred in
med sv. mašo zjutraj ob 8h in zvečer ob
18h na voljo za sv. spoved.
- PRVA SOBOTA, 2. marec: vabljeni k
molitvi na čast Marijinemu in
Jezusovemu Srcu. V času prvosobotne
pobožnosti bova duhovnika na voljo za sv.
spoved.
- POSTNE DUHOVNE VAJE v Želimljem
za osnovnošolske otroke in srednješolske:
1. - 3. marec:
fantje in dekleta (4. do 7. razred)
8.-10. marec:
fantje in dekleta (8. in 9. razred)
15.-17. marec:
fantje in dekleta (9. razred in srednješolci)
Duhovne vaje vodijo mladi animatorji pod
okriljem Salezijancev. Vodja duhovnih vaj
pa je salezijanec Klemen BALAŽIČ,
legenda duhovni vaj za otroke.

Tam začni postno postavo! Tam se
spreobrni in veruj evangeliju! Pojdi v
kamrico svojega srca in se v molitvi srečuj
s seboj in z Bogom! In tvoj Oče, ki vidi na
skrivnem, ti bo povrnil. (Prim. Mt 6,4)
Sebično iskanje sebe in razkazovanje
osramoti tudi največja dobra dela.
DELAJ POKORO, ODPOVEJ SE, POSTI
SE! To je kakor sol, ki daje okus vsem
našim dobrim delom in jih varuje pred
razvrednotenjem. Na mehkem terenu se
vse pogreza. Na terenu odpovedi in
premagovanja pa vse stoji. Na vrhove
vodijo samo trdna pota, pota
premagovanja, pota krščanskega in
duhovnega heroizma. Post, pokora,
odpoved – to ni verska atletika, da bi se
izkazovali, hvalili z rekordi, medaljami ali
zbujali pozornost. To je vaja, v kateri
rastemo, zorimo v popolnega človeka, v
dobrega kristjana. To je tekmovanje s
samim seboj, na skrivnem, na dolge
proge, a tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti
bo povrnil.
(Franc Kramberger, mariborski škof)

PRIJAVE sprejema:
Klemen Balažič,
Želimlje 46, 1291 Škofljica
tel. 01/47 02 122 ali GSM: 031/468-974,
email: majcnov.dom@gmail.si
Lepo vabljeni!
- POSTNI ČAS je Kristusov klic iz
evangelija: PODAJ SE V NOTRANJOST,
kjer si sam, kjer te nihče ne vidi, kjer
nimaš maske, kjer si, kar si pred Bogom.

- Spomnimo
se v svojih
molitvah
papeža
Benedikta
XVI., ki v
teh dneh
zaključuje svojo vrhovno pastirsko
službo. "Gospod nam bo pomagal."

BRALCI BERIL
STARI TRG ob 7.30h

STARI TRG ob 10h

B. POLJE ob 8.30h

3. mar. Helena ZABUKOVEC,Ivana KODRCA

Marija FORJANIČ, Marija MOHAR

Martin TROHA, Olga TROHA

10.mar.

Marija RAVŠELJ, Marko GORŠE

Ivanka GRAJŠ, Jan GRAJŠ

Magda AVSEC, Marta ŠEBENIK

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:
3. mar. - Viševek
10. mar. - Markovec
- 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: 26
dne: 24.2.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

DROBNE MISLI
There is no oil, if olives are not
squeezed...
No wine, if grapes are not
pressed...
No perfume, if flowers are not
crushed...
Have you felt any pressure in
life today?
Don't worry... God is just
bringing out the best in
you!
Moj skromen prevod:

Če ne zmeljemo oliv,
ne dobimo olja!
Če ne stisnemo grozdja,
ne bomo nikoli prišli do
vina!
Če ne stisnemo cvetov,
ne bomo dobili parfuma.
Si danes občutil/a kakšen
življenjski pritisk?
Ne boj se...
Bog hoče potegniti iz tebe
najboljše, kar imaš v sebi!

Babno Polje - sv. Nikolaj

Vsi ljudje tečejo za časom. Po
zemlji hodijo bežeč, preganjani,
suvani, preobremenjeni, nori,
nasilni, in nikoli ne pridejo nikamor, ker jim manjka časa. Ti,
Gospod, ki bivaš izven časa, se
nam smehljaš, ko vidiš, kako se
borimo z njim. Ti se ne motiš, ko
ljudem deliš čas. Vsakemu si dal
tisti čas, ki je potreben,
da naredi tisto, kar
hočeš ti, da naredi.
Toda časa ne smemo
izgubljati, časa ne
smemo tratiti, časa ne
smemo zapravljati, kajti
čas je darilo, ki nam ga
ti pripravljaš. Prosim te
za milost, da bi v času,
ki ga ti daješ, vestno
delal tisto, kar ti želiš,
da delam.
Michel Quoist

SVETE MAŠE:
PON

25.2.

Stari trg

PET
ob 18h

8.3.

2. LEVEC Julka, obl.
26.2.

Stari trg

ob 18h

ob 18h

SOB

9.3.

+ LESKOVEC Vinko, obl.

Podgora

ob 17h

++ družina in Frančiška ANTONČIČ

Stari trg

ob 18h

++ družina ŽAGAR

B. Polje

ob 17h

++ TROHA Frančiška

2. v dober namen
SRE

27.2.

B. Polje

ob 17h

+ ŠPEHAR Ana

Stari trg

ob 18h

+ KRAŠOVEC Marija, obl.

2. za duhovne poklice
NED

10.3.

Stari trg

28.2.

++ stari starši OŽBOLT in MIKLAVČIČ

Stari trg

ob 18h

+ STRLE Tomaž
2. ++ družina OŽBOLT

PET

1.3.

B. Polje

ob 17h

++ ŽAGAR Marija, Filip in družina

Stari trg

ob 8h

+ BENČINA Marija (Nadlesk)

ob 18h

++ Kristina in družina MODIC
2. KRANJC Marija, obl.

SOB

2.3.

Viševek

ob 17h

++ družina MLAKAR (Iga vas 13), obl.

Stari trg

ob 18h

+ MULEC Vera, obl.

Viševek

ob 17h

+ KOMIDAR Kristina, 30. dan
2. GEREL Franjica (Podgora)

B. Polje
NED

3.3.

Stari trg

ob 17h

++ KOVAČ Tilka in Boris

ob 7.30h za farane
2. ONUŠIČ Jernej in Ivana, obl.
ob 10h

PON

4.3.

++ GERL Frančiška in PERKO Marija

B. Polje

ob 8.30h + LIPOVEC Anton, obl.

Stari trg

ob 18h

++ ALMAJER Jože in Francka
2. MIHELČIČ Rok

TOR

5.3.

Pudob

ob 17h

+ LEKŠAN Venčeslav

Stari trg

ob 18h

+ ŠPEHAR Ana
2. v zahvalo in čast Materi Božji

SRE

6.3.

B. Polje

ob 17h

+ ŠPEHAR Ana

Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Anton, obl.
2. v zahvalo

ČET

7.3.

B. Polje

ob 17h

+ MESTNIK Miran

Stari trg

ob 18h

+ TURK Marija
2. STERLE Janez in sin Marko

Pudob

ob 17h

+ GERBEC Stanko

++ starši in družina POLONČIČ
2. STERLE Ivan, obl.

B. Polje
GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva

ČET

ob 17h

ob 7.30h za farane
ob 10h

2. ŠPEH Anton, obl
B. Polje

++ starši Janez in Jožefa KRAŠEVEC (Kozarišče)
2. ++ ULE Miron in Zinka, obl.

+ KANDARE Daniela
TOR

Stari trg

+ MULEC Marija, obl.

ob 8.30h na čast Materi Božji za zdravje in v dober namen

PON

25.2.

sv. Valburga, opatinja

Lk 6, 36-38

TOR

26.2.

sv. Aleksander (Branko), škof

Mt 23,1-12

SRE

27.2.

sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik

Mt 20, 17-28

ČET

28.2.

sv. Roman, opat

Lk 16, 19-31

PET

1.3.

sv. Albin, škof

Mt 21, 33-46

SOB

2.3.

sv. Agnes Praška, klarisa, opatinja

Lk 15,1-3.11-32

NED

3.3.

3. POSTNA NEDELJA

Lk 13, 1-9

PON

4.3.

sv. Kazimir, poljski kraljevič

Lk 4, 24-30

TOR

5.3.

sv. Hadrijan, mučenec

Mt 18, 21-35

SRE

6.3.

sv. Fridolin, opat

Mt 5, 17-19

ČET

7.3.

sv. Perpetua in Felicita, mučenki

Lk 11, 14-23

PET

8.3.

sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj

Mr 12, 28b-34

SOB

9.3.

sv. Frančiška Rimska, redovnica

Lk 18, 9-14

NED

10.3.

4. POSTNA NEDELJA

Lk 15, 1-3.11-32

OBVESTILA:
- vabljeni k MOLITVI KRIŽEVEGA POTA
vsak postni petek ob 18h v farni cerkvi!

- v tem tednu, v času zimskih počitnic
odpade tudi osnovnošolski verouk.

Križev pot na Križno goro to 2. postno
nedeljo, 24. februarja, zaradi snežnih
razmer odpade!
Molili pa ga bomo vsi skupaj v farni cerkvi
ob 15h. Molitev bodo tokrat oblikovali
OSNOVNO-ŠOLSKI OTROCI. Vabljene
celotne družine tudi s svojimi otroki, da
tako skupaj molimo in premišljujemo
Jezusovo trpljenje ob postajah križevega
pota!
Na 3. postno nedeljo pripravlja molitev
križevega pota MOLITVENO OBČESTVO.
Na 4. postno nedeljo pa pripravljajo in
vodijo CERKVENI PEVCI.

- SREČANJE MOLITVENEGA
OBČESTVA: v sredo, 6. marca, bo po
večerni sv. maši redno srečanje
molitvenega občestva v dvorani kaplanije,
tokrat z gostjo dr. Bojano Pavlica, ki
nam bo spregovorila in pričevala o svojem
življenskem spreobrnjenju. Pridružite se
nam, vabljeni!
- PRVI PETEK, 1. marec: duhovnika
bova obiskala bolne in ostarele na domu
in jim prinesla Najsvetejše.
- Nekateri ste izrazilo željo, da bi na prvi
petek v mesecu ponovno bila sv. maša v

