skromnega Frančiška Asiškega in sporoča, da se
bo še naprej posvečal revnim. Tudi kot papež bo
ohranil skromnost. Po izvolitvi se v hotel svete
Marte, kjer so stanovali kardinali, ni odpeval v
limuzini, ki ga je čakala, ampak skupaj z
drugimi kardinali v mini avtobusu. Vztrajal je
- skupnost MiR Slovenija nadaljuje s
tudi, da sam poravna hotelski račun. Ko pa mu
HAGIOTERAPEVTSKIMI VEČERI v
je monsignor Guido Marini predlagal naj si okrog
Ljubljani vsak 2. in 4. ponedeljek.
vratu obesi zlati križ, preden bo stopil pred
Vabljeni v ponedeljek, 8. 4. 2013
vernike, mu je Frančišek odgovoril: »Dajte si ga
ob 19.30 v župnišče župnije LJ-stolnica.
sami okrog vratu, jaz bom obdržal tega
Srečanja so odprtega tipa.
železnega, ki sem ga dobil, ko sem postal škof.«
Nosil je preprosto oblačilo, v katerem se je
Lepo vabljeni in dobrodošli!
pokazal v loži bazilike, brez slovitega papeškega
- PAPEŽ FRANČIŠEK je prvi papež jezuit in prvi
ogrinjala. Zavrnil je tudi varnostnike z besedami,
papež, ki prihaja iz Latinske Amerike.
da ni nemočen.
Ime Frančišek postavlja v ospredje
Še nekaj nenavadnega se je
papežev evangeljski duh bližine
zgodilo pri njegovem prvem
ubogim, njegovo istovetenje s
srečanju z javnostjo. Ni razširil
preprostimi ljudmi in njegovo zavzetost
rok, kar je pogosto gesta
za prenovo Cerkve. Ime Frančišek kaže
vladarjev, ampak se je ljudem
na velikega pričevalca evangelija. Od
priklonil. Posebnost je tudi to,
trenutka, ko se je pojavil pred Božjim
da je prosil za molitev s strani
ljudstvom, je dal vidno pričevanje o
vernikov, preden je podelil
svoji preprostosti, ponižnosti,
blagoslov, kar je zelo
pastoralni izkušnji in globoki
pomenljivo dejanje.
duhovnosti.
Dan po izvolitvi je obiskal
Jorge Mario Bergoglio je bil drugačen
baziliko Marije Velike. Papež
škof in kardinal. V Buenos Airesu, kjer
Frančišek je na oltar Marijine
je odraščal in prebil večino življenja, se
kapele je položil majhen šopek
je premikal z javnim prevozom ali peš,
rož. Nekaj časa je v tišini molil
živel je v majhnem stanovanju in ne v
najprej kleče, nato še sede.
nadškofijski rezidenci, pogosto si je
Papež Frančišek bo Cerkev
kuhal sam. Obiskoval je barakarska
očistil madežev, ki včasih
naselja revežev, se zavzemal za odpravo
zatemnijo sijaj njenega obličja. Papež Frančišek
revščine in nasprotoval bahavi cerkvi. Pogosto je
bo ljudem dal občutiti svojo bližino in bo Cerkev
govoril, da mora Cerkev pokazati obraz Božjega
tako dom vseh in se bodo lahko vsi počutili
usmiljenja.
razumljene in ljubljene v skupnosti Cerkve.
Izbira njegovega imena asociira na
»Naše življenje je hoja,« je dejal papež
Frančišek v prvi pridigi in spomnil na
Izaijeve besede: Pridite, hodimo v
BRALCI BERIL
luči Gospoda. Opozoril je, da ko ne
STARI TRG
STARI TRG
B. POLJE
hodimo, se zaustavimo. Vedno je
ob 7.30h
ob 10h
ob 8.30h
namreč treba hoditi v Gospodovi
navzočnosti, v luči Gospoda.
14.
Nataša ŠKERBEC
Olga TROHA
skavti
Stanka ŠRAJ
Ivanka GRAJŠ
apr.

prosimo nebeškega Očeta.
Geslo tedna molitve za duhovne poklice ter
za svetost in stanovitnost poklicanih je:
"POKLICI - ZNAMENJE UPANJA".

21.
apr.

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

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:
14.apr. - Nadlesk
21. apr. - Podcerkev
- 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: 29
dne: 7.4.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
"Ko te naslednjič obišče satan

in te spomni na tvojo
preteklost, ga ti spomni
na njegovo prihodnost!"
Ta misel nam v velikonočnem času
vliva pogum. Res je svet velikokrat
zelo neprijazen in ni odsev cvetoče
pomladi. Res je tudi, da mi sami z
vsemi sposobnostmi, ki jih imamo,
tudi nismo posebni slavčki s svojim
govorjenjem in ne cvetovi s svojim
ravnanjem. Vendar nam narava sama
s svojim zelenjem vliva pogum, da je
mogoče iz tiste zimske sivine in rjavine
otopelosti spet pognati novo življenje,
olepšati okolje, razveseliti preprosta
srca in pokazati nastavke za bogate
sadove.
Če samo razpravljamo o krizah,
ki se kar množijo na vseh poljanah
človeškega udejstvovanja,
lahko obstanemo malodušni za vsak
pogum, onemogočeni za vsak podvig,
preslabotni za vsako rešitev. In če ob
vsem tem gledamo samo še nazaj in se
zgrozimo in zgražamo nad vsemi
zablodami - pa res usahne vsaka
dobra volja, da bi se še borili za kaj
dobrega. Satan je na ta način spet
uspel vtihotapiti svoj načrt in svoje
razmišljanje v našo podzavest. V
preteklosti nas je vneto vabil na

Babno Polje - sv. Nikolaj
stranpoti in se smejal, ko smo s
takšnim užitkom segali po
prepovedanih sadovih ter ustvarjali
samo svoj dobiček, spregledali pa
brata v stiski. Prav užival je, ko smo
se zanašali na svojo logiko in smo
smelo uporabljali talente za zgrešene
naložbe - pri tem smo seveda spravili
Sveto pismo v arhiv, mašo zreducirali
na Božič in Veliko noč ter prezirali
zakramente. Za poseben uspeh si je
štel, da nas je uspel prepričati, da v
sodobnem času prepustimo Boga za
družbo babicam in ga uporabljamo
samo še za strašilo otrokom.

Vendar: »Ko te naslednjič obišče satan
in te spomni na tvojo preteklost, ga ti
spomni na njegovo prihodnost!«

SVETE MAŠE:
PON

8.4.

Stari trg

ob 19h

2. v zahvalo Jezusu in Mariji
za uslišano prošnjo

Maksim in Timotej,
mučenca
Jn 3,1-8

TOR

9.4.

Maksim Aleks.,
škof Jn 3,7-15

SRE

10.4.

Dominij, škof muč.
Jn 3,16-21

ČET

11.4.

Stanislav, škof
muč. Jn 3, 31-36

PET

12.4.

Julij I., papež
Jn 6,1-15

SOB

13.4.

Martin I., papež
muč. Lk 24,1-12

NED

14.4.

Podgora

ob 18h

++ družina STRLE (Podgora 11)

Stari trg

ob 19h

+ za pokojno sodelavko

B. Polje

ob 18h

++ Ivan, starši in bratje STERLE

Stari trg

ob 19h

+ OKOLIŠ Stanislav, obl.
++ družina KOMIDAR (Nadlesk)

Viševek

ob 18h

+ NELEC Mirko, obl.

Stari trg

ob 19h

++ STRLE Ivan in Amalija, obl.

Helena, knjeginja
Jn 6, 22-29

TOR

16.4.

2. zaobljuba za srečno vrnitev
B. Polje

ob 18h

+ SEVER Marija, obl.

Stari trg

ob 19h

++ starši STRLE in NARED
2. KRAŠEVEC Ferdo in ŠKERBEC Frančiška

Viševek

ob 18h

+ STERLE Vinko, 30. dan
+PLOS Vinko, obl.

NED

21.4.

4. VELIK. NED.
- papeška nedelja
- nedelja Dobrega
Pastirja
Jn 10,27-30

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

++ URBIHA Ludvik in Marija, obl.
2. družina, Marjeta in Andrej JANEŽIČ, obl.

Bloš.Pol. ob 10h
B. Polje

za sosesko sv. Vincencija - žegnanjska

ob 8.30h + MLAKAR Anton, obl.

OBVESTILA:

Stari trg

ob 19h

++ Janez in družina ŠPEH

- URNIK MAŠ: odslej bodo večerne sv.
maše v farni cerkvi sv. Jurija ob 19h, na
podružnicah in v Babnem Polju ob 18h.

2. ++ družina KANDARE in ZRIMŠEK
Viševek

ob 18h

++ družina ZADEL AVSEC

Stari trg

ob 19h

+ KOČEVAR Franc, obl.
2. v zahvalo Jezusu in Mariji za uslišano prošnjo

Viševek

ob 18h

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

++ Viktor ŠEBENIK in Ivana TOMC
++ MODIC Vinko in Justina, obl.
2. KOČEVAR Marija in Franc, obl.

ob 8.30h ++ starši Marija in France OŽBOLT

Kozarišče ob 10h

za sosesko sv. Benedikta - žegnanjska

Stari trg

++ ŽAGAR Vlado, Vladimir in Milka

ob 19h

2. družina ŠKVARČA in JENC
B. Polje

ob 18h

+ Sholastika in družina MLAKAR

Stari trg

ob 19h

+ KRAŠEVEC Valentin, obl.
2. MIHELČIČ Rok
+ OKOLIŠ Janez

SRE

Stari trg

ob 19h

++ BARAGA Janez in Frančiška, obl.
++ starši FERBEŽAR in Ivan ter TURK

Inocenc, škof
Jn 6, 35-40

Galdin, škof
Jn 6,44-51

Teotim, misijonar
Jn 6, 60-69

+ TRUDEN Emil

++ starši, brat in sestra CVAR, obl.

ob 18h

18.4.

20.4.

ob 19h

ob 18h

Podgora

ČET

SOB

Stari trg

B. Polje

Bernardka Lurška,
devica
Jn 6,30-35

17.4.

19.4.

Leon IX., papež
Jn 6,52-59

2. za zdravje in blagoslov v družini

B. Polje
15.4.

PET

2. za Božje varstvo v nesreči

3. VELIKONOČ.
NEDELJA
Jn 21,1-19

PON

+ OKOLIŠ Janez

2. za zdravje
Viševek

ob 18h

++ ŠKRBEC Alojz in Frančiška

Stari trg

ob 19h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. MERCINA Ivan, obl.

Viševek

ob 18h

++ družina RAVŠELJ - MLAKAR

- SESTANEK ŽUPNIJSKEGA
PASTORALNEGA SVETA:
v sredo, 10. aprila, ob 19.30h (po večerni
sv. maši) vabim vse člane ŽPS STARI TRG
na redno srečanje v kaplaniji.
v četrtek, 11. aprila, ob 18.30h vabim vse
člane ŽPS Babno Polje na srečanje v
farovžu.
- v nedeljo, 14. aprila, soseska sv.
Benedikta v Kozariščah obhaja
žegnanjsko nedeljo. Sv. maša bo ob 10h,
pri maši bo ofer za potrebe podružnične
cerkve. Vabljeni.
- ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA:
Skavti vabimo vse župljane k zbiranju
papirja in ohranjanju drevesnih vrst.
Kontejner za odvoz papirja bo na voljo 14.
aprila pri obeh mašah v Starem trgu. Pri
kontejnerju bo tudi skavt ali dva, ki vam
bosta pomagala pri razlaganju papirja iz
vašega avtomobila. S pomočjo zbranega
papirja nam boste pomagali omogočiti kar
najboljši program za našo mladino.
Vnaprej se vam zahvaljujemo.
- v nedeljo, 21. aprila, pa obhaja
žegnanjsko nedeljo soseska sv. diakona
Vincencija na Bloški Polici., ob 10h bo
sv. maša, vabljeni.

- PRVOOBHAJANCI: Letos bomo v župniji
Stari trg obhajali praznik prvega svetega
obhajila na zadnjo nedeljo v maju, 26.
maja, ob 10h.
- v soboto, 8. junija, na praznik Marijinega
Srca, bo na Ptujski Gori VSESLOVENSKI
SHOD POSVEČENIH Jezusovemu in
Marijinemu Srcu, ki ga pripravlja odbor
Združenja posvečenih Jezusovemu in
Marijinemu Srcu. Ob 9.30h bo molitvena
ura kot pobožnost prve sobote na fatimski
način, po njej nagovor g. Cirila Čuša. Ob
11h sv. maša, ki jo bo vodil nadškof
Marjan Turnšek, po njej bo obnovitev
posvetitve Jez. in Marij. Srcu, pete litanije
in blagoslov z Najsvetejšim.
- TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE
POKLICE: od 14. do 21. aprila - do
nedelje Dobrega pastirja
Vedno večje pomanjkanje duhovnih, še
posebno duhovniških in redovniških
poklicev, je za nas vse izziv, da storimo za
nove duhovniške poklice čimveč, predvsem
pa, da še več molimo, da bi nam Bog
naklonil zadostno število dobrih in zvestih
duhovnikov. Trkajmo na Božje Srce, da
mladim da velikodušno srce, ki bo odprto
za Božje navdihe. Vztrajno iščimo tiste, ki
v sebi čutijo Božji klic, skrbno jih
usmerjajmo in vodimo na pot
velikodušnega služenja Bogu in ljudem,
ztrajajmo in bomo prejeli to, za kar

