-SREČANJE KLJUČARJEV vseh podružnic
župnije Stari trg, bo v ponedeljek, 18. marca
ob 19.00 h v veroučni učilnici.

-LETNI ČAS: s spremembo ure na letni
čas, 31. marca, se spremenijo tudi ure svetih
maš med tednom!

-TEDEN DRUŽINE, pod geslom Majhni
koraki obhajamo med praznikoma sv. Jožefa
in Gospodovega oznanjenja Mariji. Lani so bili
v središču zakonci, letos pa so družine z
majhnimi otroki. V ponedeljek, 25. marca bo
v cerkvi po maši ob 18.00 v Starem trgu
kratek program za mamice, blagoslov bodo
prejeli tudi očetje.

-ŽUPNIJSKO
ROMANJE
za
župljane
Starega trga in Babnega Polja v Slomškovo
Obsotelje (Bizeljsko, Svete Gore—tam bomo
imeli sv. mašo, Olimje, Ponikva). Odhod
avtobusa bo v soboto, 4. maja ob 6.00 h
izpred župnišča, povratek okoli 21.00h. Cena,
ki jo poravnate ob prijavi znaša 25 EUR, (za
otroke in mlade do 20. leta 10 EUR) vključuje
prevoz, kosilo brez pijače ter nekaj vstopnin.
Če bo dovolj interesa, bo možno tudi plavanje
v Termah Olimia (do 3h—vstopnino krijete
sami), ostali si boste ta čas v Olimju lahko
ogledali čokoladnico in Jelenov greben.
Prijave že zbiramo v župnišču, prijavite
se čimprej, najkasneje do 14. aprila!

-SKAVTI od 25. marca do 8.aprila 2019
organizirajo akcijo zbiranja starega papirja.
-Srečanje članov ŽPS in KLJUČARJEV za
župnijo Babno Polje bo v četrtek, 28.
marca ob 19.00 v župnijski cerkvi.

- MINISTRANTSKE VAJE bodo do velike
noči vsako soboto ob 9.00 h v Starem trgu.

-Srečanje ŽPS Stari trg,
bo
ponedeljek, 1. aprila ob 20.00 h
kaplaniji. To NI šala!

v
v

-Na prvi petek, 5. aprila bom obiskal bolne in
ostarele in jim prinesel Najsvetejše na dom.

-PRVI
SESTANEK
animatorjev
za
poletni oratorij, bo v soboto, 6. aprila ob
15.00h v
veroučni
učilnici. Lepo
vabljeni vsi, ki ste že bili pri sv. birmi, torej
od vključno 9. razreda naprej, do aktivnih
študentov. Sestanki so obvezni!
-OLJČNE VEJICE: si boste domov lahko
vzeli na 5. postno nedeljo, 7. aprila. Darovi
zanje so namenjeni za istrske
župnije, ki nam jih priskrbijo.

-Misijon na Radiu OGNJIŠČE
bo od 7. do 13. aprila 2019. Vsak
dan bosta misijonska govora ob
10.15 in 17.00. Ponovitev bo
vsak večer med 22. in 24. uro.
-SPOVEDOVANJE
pred
velikonočnimi prazniki bo na
cvetno nedeljo, 14. aprila ob
15.30h. V farni cerkvi v
Starem
trgu
na
voljo
več
spovednikov. V velikem tednu bo
manj možnosti za spoved,
zato izkoristite to možnost!
Spoved za otroke bo potekala 8.
in 9. aprila v času verouka.

- Še naprej vabljeni k pobožnosti križevega
pota. Ob petkih pred mašo ob 17.30h, ga
v Starem trgu oblikujejo birmanci. Ob 14.00
od Sv. Ane na Križno Goro člani ŽPS, v obeh
župnijskih cerkvah ob 14.00, pa molitev
oblikujete navzoči molivci iz pripravljenih
knjižic, ki so na levem stranskem oltarju. V
nedeljo, 24. marca ob 15.00 bo na Križni
Gori tudi maša (POSTNI SHOD).
-Pasijon na cvetno nedeljo berejo člani
ŽPS, vloge bomo razdelili na sestanku.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE
CEKRVE:

24. mar - Birmanci II. skupina 7. r.
31. mar - Dane
7. apr - Nadlesk
14. apr - Podcerkev
BRALCI BERIL in PROŠENJ
STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

24.
mar.

Damjan RAVŠELJ
Helena
ZABUKOVEC
P: Jurij
ŽNIDARŠIČ

Tit STERLE
Helena MLAKAR
P: Iza ŠEPEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT
P: Lara LIPOVAC

31.
mar.

Jože MATEVŽIČ
Ivanka NELEC
P: Jaka POROK

Marija FORJANIČ
Marjana ZGONEC
P: Kajetan STERLE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT
P: Edvin STERLE

7.
apr.

Marija RAVŠELJ
Stanka ŠRAJ
P: Jure MLAKAR

Mateja STRLE
Romana NARED
P: Matevž SELJAK

Marija TROHA
Olga TROHA
P: Lana JANEŽ

14.
apr.

Marija URBIHA
Helena TRUDEN
P: Lucija KANDARE

Tajda STERLE
Katarina TRUDEN
P: Špela BAJC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT
P: Ana BARAGA

KRŠČEVANJE OTROK v Starem trgu je vsako tretjo nedeljo v mesecu. Za prijavo se vsaj 14 dni prej prijavite v župnišču v času uradnih ur. V župniji Babno Polje je krst po dogovoru.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM je vsak dan pol ure pred večerno sveto mašo. P rvih 15 min je osebna tiha
molitev, zatem pa se do svete maše moli rožni venec.
MOŽNOST SVETE SPOVEDI je vedno pred večerno sveto mašo ter ob nedeljah pred jutranjo sveto m ašo v
Starem trgu.
HVALA vsem, ki kaj dobrega storite v korist obeh župniji in Vaših duhovnikov.
ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU, P ot na Ulako 5, 1386 Stari trg TRR: SI 56 1915 0500 4075 702
ŽUPNIJA BABNO POLJE, Babno P olje 83, 1386 Stari trg TRR: SI 56 1914 6501 3660 468

NAŠE OZNANILO

OZNANILO ŽUPNIJ STARI TRG PRI LOŽU IN BABNO POLJE
letnik 47 številka: 20 dne: 17. MAREC 2019 www.zupnija-staritrg.si
ŽUPNIJSKI URAD STARI TRG PRI LOŽU
ODGOVARJA: župr. Blaž DOBRAVEC
01/705-89-60; 031/771-113
e-mail: blaz.dobravec@gmail.com
bolniška župnija LJ: 01/232-04-49

POSTNA MEDITACIJA: Pilat
upravitelj najlepšega mesta na svetu,
župan
Do včeraj je bilo vse drugače. Imel sem
moč in oblast. Nisem sam svoj gospod. A
gospod, ki je moj gospodar, živi tako
daleč stran, da lahko počnem, kar
hočem. In zato počnem,
kar
hočem!
Kamorkoli
grem, se mi ljudje umikajo
in klanjajo. Nekateri iz
strahu,
drugi
iz
spoštovanja,
nekateri
zaradi
protokola,
drugi
spet zaradi bontona in
občutka dolžnosti. Sploh ni
pomembno. Pomembno je,
da se mi umikajo in
klanjajo. Pomembno je, da
sem pomemben. Da imam
moč in oblast. Da rečem temu: »Pojdi!«
in gre; in drugemu: »Pridi!« in pride;
onemu: »Stori to!« in stori. Včeraj pa so
predme pripeljali človeka … Pretepenega
… Zvezanega kot hlapca ali psa … kot
ovco, ki jo peljejo v zakol … A ko se je
zravnal, je stal pred menoj kot gospod in
gospodar. V očeh sem mu prebral, da bi
mi lahko rekel: »Pojdi!« in jaz bi šel; ali:
»Pridi!« in bi prišel. Lahko bi mi rekel:
»Stori to!« in jaz bi storil … vendar ni
rekel besede. Molčal je. Če pa bi
spregovoril, bi se zamajal svet in zvezde
bi padle z neba, kajti videl sem, da ima
moč in oblast! Če bi odprl usta, bi se
ljudje umaknili in poklonili. Nekateri iz
strahu, drugi iz spoštovanja, nekateri
zaradi protokola, drugi spet zaradi

URADNE URE:

Ob ponedeljkih od 10.00h—12.00h ter vsak dan po
sv. maši v Starem trgu.
Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur. V času
šolskih počitnic so uradne ure samo po maši.

bontona in občutka dolžnosti. Sploh ni
pomembno. A on je molčal in ni odprl ust.
1. Pilat, upravitelj najlepšega mesta na
svetu, župan 4 Ljudje, ki so ga pripeljali,
so ga žalili. Tepli so ga in ga pljuvali.
Posmehovali so se mu in ga izzivali. S
trnjem so ga okronali za kralja in jaz sem
videl, da je res kralj. Da bi lahko v hipu
sklical vojsko angelov, da bi ga branila in
rešila. Kajti bil je kralj
nezemskega
kraljestva.
Vendar ni rekel besede.
Nisem ga ne vabil, ne
klical, a je prišel. Nisem
mu ukazal, naj gre, pa je
šel in storil, kar ga nisem
prosil, naj stori! Bil je
kralj, ki je prišel, da bi
služil. Bil je ljubezen. Umil
sem si roke in voda je
zakrvavela. Odpeljali so
ga, a sem vedel, da se bo
vrnil.
Gregor Čušin, Vita dolorosa, Izdal Zavod
Iskreni, zavod za kulturo življenja 2019, vir: splet

Jezusov križev pot je spremljalo veliko ljudi.
Nekateri so bili razočarani, drugi pretreseni,
ni pa manjkalo tudi mnogo surovo
brezčutnih. Kako gledamo mi na Gospodovo
trpljenje danes ter kako spremljamo soljudi
na njihovih križevih potih? To so pomembna
vprašanja, ki si jih moramo zastaviti v tem
močnem postnem času. Hkrati pa moramo,
po vzoru Gospoda, tudi v trpljenju videti
velik smisel. Njegovo darovano trpljenje nas
je odrešilo. Izročajmo dnevno Gospodu
Jezusu svoje križe ter lajšajmo bremena
drugim. Tako bomo zarjo velikonočnega
vstajenja uzrli po vsakem boju. Pogumno in
vztrajno naprej!

PON
18.3.
Ciril Jeruzalemski

Stari trg

TOR
19.3.
Sv. Jožef

Stari trg

ob 8.00h

+ Jože ŽAGAR, 1. obl.
2. živi in ++ sorodniki (A.Ž.)
3. v zahvalo svetemu Antonu

SRE
20.3.
Klavdija

Stari trg

ob 18.00h

+ France RAZDRIH, 30. dan
2. + Jožef Palčič, 1.obl.
3. v zahvalo in priprošnjo
4. živa in ++ družina STERLE

SRE

ČET
21.3.
Nikolaj iz Flue

Stari trg

++ družina TRUDEN (Podcerkev)
2. ++ Anton in Jože KRAŠEVEC
3. za zdravje in Božji blagoslov

Izidor

PET
Lea

Stari trg

22.3.

SOB 23.3.
Turibij

Stari trg

B. Polje
NED 24.3.
3. POSTNA
NEDELJA
Lk 13,1-9
POSTNI SHOD
PON
25.3.
Gospodovo
Oznanjenje
TOR
26.3.
Larisa
SRE
27.3.
Rupert

ob 18.00h

ob 18.00h

ob 18.00h

ob 18.00h

ob 16.30h

+ Malči LEKŠAN, obl.
2. v čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
3. + Jože KRAŠEVEC (Lož)

+ Jože ULE, obl. in ++ ULE
2. ++ družina ŽAGAR
3. ++ rodbina NAGODE in ŠRAJ
+ Jože URBIHA, obl.
2. starši ŠKERBEC in sorodniki
3. ++ starši, brat ŠEGA in za blagoslov operacije

1.4.

2.4.
3.4.

ČET

4.4.

PET

5.4.

SOB

6.4.

Stanislav

++ Anton BARAGA in starši (Kozarišče)
2. ++ Janez, obl. in Jožefa KRAŠEVEC
3. živa in ++ družina MILHARČIČ

Viktor

ob 18.00h

Lk 15,1-3.11-32

+ Frančišek PLOS
2. ++ starši in brat KOMIDAR (Lož)
B. Polje
ob 16.30h ++ GMAJNARJEVI
2. ++ družina MLAKAR (BP 100)
Stari trg ob 7.30h za farane
2.+ Marija KRAŠEVEC
ob 10.00h + Angela URBIHA
2. ++ družini KOS in TRUDEN
3. + Franc OVSEC in za blagoslov v družini

LETNI ČAS

B. Polje

ob 8.30h

++ Jakob in PEPCA ter starši KONC
2. Ivan STERLE

++ ZBAČNIK

ob 19.00h

+ Marija ZAKRAJŠEK, 30. dan

Stari trg

ob 19.00h

+ Tilka ŽNIDARŠIČ, obl.

B. Polje

ob 17.30h

+ Frančiška, obl. in Milan TROHA

Stari trg

ob 19.00h

+ Janez PALČIČ

B. Polje

ob 17.30h

2. + Jože BARAGA

2. + Katarina MERCINA, obl.
++ Janez in Alojzija MLAKAR
2. za zdravje in zdravo pamet

+ Ivana PALČIČ, obl.
2. družina ŽNIDARŠIČ
3. živi in ++ GROŠE in ŠUŠTERŠIČ

Stari trg

Stari trg

1. sobota

ob 18.00h

SOB 30.3.
Amadej

2. za zdravje na čast Materi Božji

1. petek

Stari trg

ob 18.00h

ob 19.00h

3.++ sestre Marija in Antonina

TOR

Stari trg

Stari trg

ČERNIGOJEVI (Laze)

2. + Mitja KODRCA

++ Janez in Frančiška LIPOVEC
+ Vinko STERLE, obl.
2. v zahvalo
++ Terezija in Jože STERLE
2. ++ PREVEC, LAKOTA in MALNAR
3. v čast Jezusovemu in Marijinemu srcu

PET
29.3.
Bertold

ob 8.00h

2. ++ bratje in sestre KRAŠEVEC

ob 16.30h
ob 8.00h

ob 18.00h

Stari trg

Sikst I.

B. Polje
Stari trg

Stari trg

2. na čast sv. Blažu za ozdravljenje

Frančišek Paolski

NED

K. Gora
Stari trg

ob 19.00h + Ivana KLANČAR
3. po osebnem namenu

TOR

++ Angela in Andrej HRIBAR
2. ++ Janez in Zofija AVSEC
ob 10.00h v zahvalo Bogu Stvarniku za uslišano prošnjo
ob 8.30h ++ starši in brat KOVAČ
++ Bojan ROZI in pokojna družina MLAKAR
ob 15.00h za farane
ob 18.00h + Franc MLAKAR 1. obl.
2. živi in ++ ČERNIGOJ (Laze)
3. + Janez PALČIČ

B. Polje

Stari Trg

Irena in Agapa

+ Anton LIPOVEC, obl.
2. Janez MLAKAR

Stari trg ob 7.30h

ČET
28.3.
Bojan

NED 31.3.
4. POSTNA
NEDELJA

PON

7.4.

Stari trg ob 7.30h

5. POSTNA NEDELJA
TIHA

2. + Vladimir STERLE, 5. obl.
ob 10.00h ++ starši in Marta STERLE

Jn 8,1-11

PON

2. ++ Terezija in Janez STERLE (Kozarišče 21)
B. Polje

ob 8.30h

++ Marija in Alojz TROHA

8.4.

Stari trg

ob 19.00h

++ starši Frančiška in Janez ŠRAJ, obl.

9.4.

Stari trg

ob 19.00h

2.++ starši STERLE (Šmarata)

Julija

10.4.

Stari trg

ob 19.00h

11.4.

Stari trg

ob 19.00h

PET

12.4.

Stari trg

ob 19.00h

SOB

13.4.

Stari trg

ob 19.00h

B. Polje

ob 17.30h

+ Jakob INTIHAR, obl.
2. ++ Marija in družina TURK

Ezekijel
ČET

+ Ivan ONUŠIČ
2. za zdravje

Hugo
SRE

za farane

+ Alojz MIŠIČ
2. + Marija ČABAKOVIĆ
++družini ZAGAR, MOHAR in Mira IVANČIČ
2. + Terezija KOMIDAR
+ Marija KOMIDAR, obl.
2. + Frančišek KOMIDAR

Martin I.

++ Jožefa in Janez TROHA (BP 104)
2. ++starši MESTNIK in družina VEBER

NED

14.4.

Stari trg ob 7.30h

2. + Smilja TURŠIČ

6. POSTNA NEDELJA
CVETNA
blagoslov zelenja
branje pasijona
po Luku

za farane
3. + Viktor ŠEBENIK, obl.

ob 10.00h ++ Franc KOČEVAR, obl. in Nataša Škerbec, obl.
2. v zahvalo

B. Polje

ob 8.30h

++ starši, obl., brat in sestra CVAR

