tedna. K maši prinesimo oljčne vejice in
butarice, ki jih bomo na začetku
blagoslovili in potem ponesli v cerkev na
čast Kristusu, našemu Odrešeniku.
Oljčne vejice si boste lahko vzeli domov že
nedeljo prej, saj nam jih bodo pripeljali iz
župnij po Slovenski Istri. Darovi za oljke
gredo za obnovo istrskih cerkva.
- SPOVED PRED VELIKONOČNIMI
PRAZNIKI: na cvetno nedeljo popoldne ob
15.30h bo v farni cerkvi sv. Jurija za
spoved na voljo več dekanijskih
duhovnikov. Vabljeni, da si v zakramentu
spovedi očistimo svoja srca za radostno
praznovanje Velike noči.
- PRENOVA V DUHU vabi vse, ki bi se
želeli udeležiti vseslovenskega
tradicionalnega ROMANJA V
MEĐUGORJE, ki bo od 2. do 5. aprila.
Letošnji skupni namen romanja bo - Za
obnovitev krstne milosti. Odhod avtobusa
bo organiziran iz Starega Trga. Za vse
dodatne informacije vam je na voljo Franc
Lekšan, na tel 041/664-164.
- Društvo katoliške mladine Ribnica
skupaj z več kot 140 sodelujočimi vabi na
uprizoritev RIBNIŠKEGA PASIJONA z
naslovom »Pridite k meni«, ki bo v soboto,
16. marca, in soboto, 23. marca, ob 20.
uri v RIBNIŠKEM GRADU.
Vstopnine ni. V primeru slabega vremena
uprizoritev odpade. Več informacij dobite
na www.ribniskipasijon.si in
info@ribniskipasijon.si.

(nadaljevanje uvodnika...)

Sv. Jožef je torej preprost,
dobrodušen in vendar - preizkušen
mož, saj se je znašel v dogodkih
Božjega načrta, ki jih le s težavo
razume in nato sprejme. Mar ni z nami
enako. Mar nismo večkrat le statisti, ki
ne morejo spremeniti skoraj ničesar.
Na odru velikih dogodkov in ob
pomembnežev, o katerih se piše in
govori, smo nekje v kotu. Le kdo od
nas razume vsa Gospodova pota. Kdo
od nas pogosto ne tehta, kaj je prav in
išče božjo logiko v stvareh, zlasti
tistih, ki jih s težavo sprejmemo.
Ko je Učlovečeni Bog prevzel nase
breme zgodovine in grešnost
človeštva, je po svoji smrti in vstajenju
vnesel v središče te iste zgodovine
človeštva seme nesmrtnosti in
neugasljivi plamen upanja v večno
življenje. Bog je z nami celo v
situacijah, ki jih dojemamo kot
nezaželene motnje ali katastrofe. On
nam odpira vrata tudi tam, kjer vidimo
okrog sebe le zidovje; prižiga nam luč
celo sredi najgostejše teme. Od
Svetega Jožefa se učimo sprejemati
Jezusa kot Emanuela, kot Boga z
nami.

BRALCI BERIL
STARI TRG ob 7.30h

STARI TRG ob 10h

B. POLJE ob 8.30h

17.mar.

Nataša ŠKERBEC, Stanka ŠRAJ

Mateja STRLE, Rihard STRLE

Jelka OŽBOLT, Nina POJE

24.mar.

Adrian TOPIČ, Andrej TRUDEN

Simona LEVEC, Suzana KVATERNIK

Martin TROHA, Olga TROHA

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. mar. - Vrhnika, Knežja Njiva
24. mar. - Stari trg - I. Skupina
- 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: 27
dne: 10.3.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
SVETI JOŽEF - POZABLJENI PARTNER
"So svetniki, o katerih ne vemo mnogo,
vendar dovolj, da iz tega živimo vse svoje
življenje."
Sveti Jožef ima v zahodni cerkvi dva
praznika – Sveti Jožef kor delavec,
nazareški mizar in kot mož in krušni oče.
19. marca je tisti glavni, kot mož Device
Marije in Jezusov krušni oče. Sveto
pismo poroča, da je bil močno vpleten v
izpolnjevanje odrešenjskega načrta in nam
utegne tudi danes osvetliti marsikateri
trenutek življenja. Pred
njegovim praznikom bi se
rad, skupaj z vami dragi
bratje in sestre, dotaknil
dveh njegovih lastnosti:
ponižne zvestobe Jezusu in
Mariji in tihe priprošnje v
naši smrtni uri.
Frančiškanska cerkev v
švicarskem Fribourgu hrani
slovito božično oltarno sliko
iz leta 1531. Ob njej se mora
gledalec resnično namuzniti.
V ozadju slike stoje skladno
povezane figure vola, osla in
sv. Jožefa. Na medsebojno
povezanost vseh treh figur vsakdo še bolj
pomisli spričo dejstva, da imata osel in vol
skoraj človeške poteze v obrazih. Sv. Jožef
pa se sklanja k volu, kot bi se z njim
pogovarjal. Lahko bi se zadovoljili s tem,
da bi pač dejali: "Prikupen prizor."
V resnici pa mislimo na to, da v vsej zgodbi
prihoda Božjega sina na svet in življenja
Svete Družine jemljemo sv. Jožefa

Babno Polje - sv. Nikolaj
največkrat le kot mutastega statista: kot
osebo, ki pač mora stati na odru, ker je
potreben, da pridejo druge, aktivnejše
osebe bolj do veljave. Evangelisti, tudi
Matej, ki ga na godovnjakov praznik
poslušamo, opisujejo sv. Jožefa kot
opazovalca dogajanja. Stoji ob robu
pomembnih dogodkov. Skoraj kot katerikoli
človek iz množice.
O sv. Jožefu pove nekaj zelo velikega le
evangelist Matej, ko ga označi kot
"pravičnega". V sveto-pisemskem duhu je
ta beseda pomembna; pove, da je sv. Jožef
pobožen, Bogu vdan in
natančen v izpolnjevanju
Gospodove postave. Kot velike
osebnosti stare zaveze: Mojzes,
Izaija, Jeremija, ki so doživeli
veličino Boga in prejeli od njega
posebno poslanstvo, tako tudi
sv. Jožef doživlja spoštljivi
strah pred tem, kar se dogaja v
njegovi zaročenki Mariji. Rad bi
se potegnil iz "igre", toda
končno sprejme svoje
poslanstvo. Njegova zasluga je
v tem, da dogodkov okrog sebe
ne presoja po zunanjem videzu.
Pusti se v snu poučiti; posluša
glas v globini svoje duše in prepozna v
njem glas z višave. Pripravljen je prerasti
svoje predstave in svoje načrte. V
dogajanju, sredi katerega se je znašel,
zavzame mesto, ki mu je v božjem načrtu
določeno. In ko sprejetemu otroku da ime
Ješua - kar pomeni: Bog pomaga - sv.
Jožef izrazi svojo vero v Boga, ki se je
razodel v njegovem življenju.

(se nadaljuje na zadnji strani...)

SVETE MAŠE:
PON

11.3.

Stari trg

ČET
ob 18h

+ BARAGA Franc (Kozarišče 35)

21.3.

Stari trg

ob 18h

++ družina KOS - FLISEK

2. ++ iz družin GROŠE, LEŠNJAK in ŠUŠTERŠIČ

sv. Serapion,
škof in mučenec
Jn 8, 51-59

Šmarata

ob 17h

za žive in pokojne iz družine BAVEC in KLANČAR
+ TRAPE Frančiška

2. družina KOMIDAR (Nadlesk)

sv. Benedikt,
škof
Jn 4,43-54

B. Polje

ob 17h

za zdravje

PET

Stari trg

ob 18h

TOR

Stari trg

ob 18h

++ oče in sin Stanko GERBEC

sv. Inocenc I.,
papež
Jn 5, 1-16

B. Polje

ob 17h

++ POJE Marica in Vinko

sv. Lea,
spokornica
Jn 10,31-42

Podgora

ob 17h

+ URBIHA Jože, obl.

SOB

Stari trg

ob 8h

po namenu (M)

SRE

Stari trg

ob 18h

2. ŠPEHAR Ana
+ KOMIDAR Kristina

ob 18h

+ MULEC Franc, obl.

12.3.

13.3.

2. družina BAVEC MODIC

sv. Kristina,
mučenka
Jn 5, 17-30

B. Polje

ob 17h

++ GRAJŠ Ivana in Janez

ČET

Stari trg

ob 18h

+ Alojzija HACE PUHEK

14.3.

za zdravje v družini in pri živini

sv. Matilda,
kraljica
Jn 5, 31-47

B. Polje

ob 17h

+ sestra Božena

PET

Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Uroš

15.3.

22.3.

23.3.

2. ŠPEHAR Ana

GOSPODOVO
OZNANJENJE liturgično
praznovanje
Lk 1, 26-38

B. Polje

ob 17h

NED

Stari trg

ob 7.30h za farane

24.3.

6. POSTNA CVETNA
NEDELJA
Lk 22,14-23,56

2. družina KOČEVAR in BARAGA

ob 10h

++ starši in brat KOVAČ
+ LEKŠAN Venčeslav
2. ZALAR Francka, obl.

B. Polje

ob 8.30h v dober namen na čast sv. Jožefu

2. družina TURK in VESEL

sv. Ludovika de
Marillac, redov.
Jn7,1-2,10.25.30

B. Polje

ob 17h

+ TROHA Franc, obl.

OBVESTILA:

SOB

Stari trg

ob 18h

++ ml. in st. Pavel ZUPANČIČ

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

16.3.

sv. Herbert, škof
Jn 7, 40-53

NED

17.3.

2. ŠKERBEC Karol (Dol. Poljane), obl.
Viševek

ob 17h

+ PREVEC Evgenio, obl.

Podgora

ob 17h

+ DEBELJAK Pavla, obl.

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

5. POSTNA TIHA NEDELJA
Jn 8, 1-11

PON

18.3.

+ ŽNIDARŠIČ Alojz, obl.
2. za zdravje sester

ob 16h

na čast Mariji Romarici za blagoslov
v življenju vseh njenih častilcev

Križna gora

ob 10h

po namenu (prvi postni shod)

B. Polje

ob 8.30h ++ PAVLIN Franc in Jožefa, obl.

Stari trg

ob 18h

sv. Ciril Jeruzalemski, škof

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. KOMIDAR Kristina

Jn 8, 12-20

Viševek

ob 17h

+ PAVLIČ Frančiška in Vencelj, obl.

TOR

Stari trg

ob 8h

+ OKOLIŠ Janez

ob 18h

+ ŠRAJ Jože

19.3.

sv. Jožef,
Jezusov rednik
Mt 1, 16-21

SRE

20.3.

sv. Martin iz
Barke, škof
Jn 8, 31-42

2. RAVŠELJ Jože
B. Polje

ob 17h

++ TROHA Janez in Jožefa

Stari trg

ob 18h

+ Marija in družina PETRIČ
2. na čast Sv. Duhu za razsvetljenje

B. Polje

ob 17h

+ Marija in starši LIPOVEC

Križev pot na Križno goro to 4. postno
nedeljo, 10. marca, ponovno zaradi
slabih vremenskih razmer odpade!
Molili pa ga bomo vsi skupaj v farni cerkvi
ob 15h. Molitev bodo tokrat oblikovali in
vodili CERKVENI PEVCI.
- Na 5. postno nedeljo, 17. marca, bo ob
10h sv. maša na Križni Gori - PRVI
POSTNI SHOD, ob 9h se zberemo k
molitvi križevega pota ki bo potekala od
postaje do postaje do cerkve Sv. Križa na
Križni Gori. Vabljeni!
- v nedeljo 17. marca, bo v farni cerkvi sv.
Jurija v Starem trgu LETNO SREČANJE
VSEH ČASTILCEV MARIJE ROMARICE
s pričetkom ob 14h. Pozdravnim besedam
sestre Ramone bo sledil rožni venec
Marijinega obiskanja, potem kratek film
kronanja v Schonstattu septembra 2012
in nekaj osebnih vtisov iz tega obiska, ob
16h pa bo sv. maša, ki jo bo vodil g.
Vinko Vegel. Med mašo bo možnost tudi
za spoved. Vabljeni vsi častilci Marije
Romarice in ostali!

- v torek, 19. marca, obhajamo v Cerkvi
slovesni praznik SV. JOŽEFA, moža
Device Marije in Jezusovega rednika. Sv.
maše bodo v Starem trgu ob 8h in ob
18h, v Babnem Polju ob 17h. Počastimo
sv. Jožefa!
- od 19. do 25. marca bomo v Cerkvi na
Slovenskem praznovali TEDEN DRUŽINE
pod geslom: LETO VERE V DRUŽINI.
Vsak dan bomo pri sv. maši kratko
razmišljali o zakramentih, na katere se v
družini pripravljamo in po katerih nam
Bog daje svojo pomoč, ter se njihovo
delovanje kaže tudi v družini.
- od 17. do 23. marca bo na radiu
OGNJIŠČE - radijski misijon.
Prisluhnimo mu in se pridružimo tej
vsakoletni duhovni spodbudi!
- v soboto, 23. marca, liturgično
obhajamo slovesni praznik
GOSPODOVEGA OZNANJENJA,
praznične maše bodo v Starem trgu ob 8h
in ob 18h, v Babnem Polju ob 17h.
- v nedeljo, 24. marca, obhajamo
CVETNO NEDELJO, začetek velikega

