- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: V postnem
času bomo molili križev pot vsak petek ob
času, ko se običajno začenja sv. maša. Ob
nedeljah pa ob 15h na Križni Gori ali v farni
cerkvi in v Babnem Polju.

notranje prizadevanje v postnem času 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.
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.

- Križev pot v farni cerkvi ali na Križno goro
(odvisno od vremena) na postne nedelje
pripravljajo:
na 1. postno nedeljo - člani ŽPS
na 2. postno nedeljo - birmanci
na 3. postno nedeljo - častilci Marije Romarice
na 4. postno nedeljo - osnovnošolski otroci
na 5. postno nedeljo - molitveno občestvo

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2014
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas
vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to
res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih
del, ki jih obmo darovali za potrebe Cerkve in
vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike
spokornosti. STROGI POST je na pepelnično
sredo (letos 5. marca) in na veliki petek (letos
18. aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do
sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi
post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka
60. leta.
Samo ZDRŽEK OD MESNIH JEDI je na vse
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo
zdržek od mesnih jedi
zamenjati s kakim drugim
dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega.
Zdržek od mesnih jedi veže
vernike od izpolnjenega 14.
leta.
Kadar je praznik (cerkveni
ali državni) na petek ali je
kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb...)
post in zdržek odpadeta.

- PREDLOGI ZA POSTNI ČAS:
- 40 dni brez alkohola (predlog slov. Karitas)
- daj miloščino za reveže ali kako ustanovo
- vsak dan komu naredi kaj dobrega
- utihni za minuto, ko bi se lahko razjezil
- ugasni TV in računalnik in se več pogovorjaj z
domačimi
- moli vsako jutro očenaš in zvečer
zdravomarijo za ljudi v stiskah
- premišljuj stavek iz svetega pisma
- obišči nekoga in mu polepšaj dan
- pridi k sv. maši in moli križev pot
- odpovej se nakupovanjem v
veletrgovinah
- PRVI PETEK: na prvi petek, 7.
marca, bom obiskal bolne in ostarele
in jim prinesel Najsvetejše na dom.
Za SPOVED v Starem trgu bom na
voljo v petek in v soboto: zjutraj od
8h do 9h in zvečer 1 uro pred večerno
sv. mašo, v Babnem Polju pa v soboto
po večerni sv. maši.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

2.
mar

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Ana ŽNIDARŠIČ
Anica ANTONČIČ

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

9.
mar

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

16.
mar

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Bernarda OKOLIŠ
Borut KRAŠEVEC

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred in takoj po večerni sv.
maši v Starem trgu. Lahko pa pokličete na
telefon, in se tudi izven uradnih ur dogovorimo
za srečanje. V nedeljo ni uradnih ur.

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje cerkve:
2. mar - Kozarišče II. skupina
9. mar - Pudob
16. mar - Šmarata
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60
ali 040/500-996
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
bolniška župnija LJUBLJANA
01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378

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

letnik: 42
številka: 3
dne: 23.2.2014

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

TEORIJA IN PRAKSA - postni čas
Na več področjih življenja se pojavljata
teorija in praksa: v svetu glasbe, v medicini,
na področju tehnike, pri vozniškem izpitu, …
Če znaš teorijo, si gotovo boljši v praksi.
Teoretično znanje je najboljše zagotovilo za
uspešno prakso. Še več: praktične izkušnje
večkrat celo bolj cenimo.
Razmišljam, ali ob soočanju s trpljenjem tudi
velja povezava: dobra teorija – uspešna
praksa… Niti ne. Bolj se nagibam
k trditvi, da pri vprašanju
trpljenja to sosledje odpove.
Krščanska teorija, kako gledati
na preizkušnje, trpljenje, bolezen,
udarce življenja, je jasna:
neprijetne stvari je potrebno po
Jezusovem zgledu sprejeti nase
in jih kot take darovati Bogu
Očetu. Le tako je trpljenje možno
preoblikovati v nekaj koristnega.
Naša vera torej ne povzdiguje trpljenja kot
takega, ampak nas vabi, da ga poskušamo
osmisliti in iz njega dobiti neko novo
vrednost.
Kako je s trpljenjem v praksi? Resnici na
ljubo se ob vsaki težji preizkušnji najprej
vprašamo: Kaj je pa zdaj to? Zakaj ravno
jaz? Bog, kako si mogel to dopustiti??!!
Vedemo se, kot da nimamo vere, kot da
teorije ne poznamo. Kljub preteklim
spoznanjem se vedno znova vračamo na
začetek, v prvo fazo razumevanja neprijetnih
stvari.

Je kriva pozabljivost, slab spomin? Nas
zmedejo spremenljive okoliščine, v katere Bog
»izvirno zavije« naše križe? Ne verjamemo več
Kristusovi teoriji?
Kakorkoli, z molitvijo križevega pota, branjem
Jezusovega pasijona, z žalostnim delom
rožnega venca ponavljamo in utrjujemo
teorijo. In upamo, da nam jo bo v čim večji
meri uspelo prenesti v prakso – da si bomo
postopoma le pridobili držo
darovanja trpljenja.
Ob vstopu v postni čas zopet
razmišljam, kaj post pomeni
danes, meni. Cerkveno zapoved,
ki se jo da tudi nekoliko
prilagoditi po svoji meri?
Priložnost, da shujšam? Da
očistim svoje telo strupenih
snovi, ki jih tvorijo mesne jedi?
Globoko v sebi čutim, da je post
mnogo več. Človeško življenje je naravnano k
nečemu višjemu, k večni sreči. Za srečo pa se
je treba truditi. Kolikor bolj se trudimo, toliko
bliže smo končnemu cilju in toliko bolj po
njem hrepenimo. To pot nam je nakazal tudi
Kristus, ki je prehodil težko pot preko
Kalvarije do vstajenja. Post je čas poglobitve
vase. S tem, ko se bomo ozrli vase, pa se
nam bo oko kar samo od sebe ustavilo na
ljudeh okoli nas, ki trpijo in potrebujejo našo
pomoč in bomo kar nehote postali podobni
Simonu iz Cirene, ki je pomagal Jezusu nositi
križ ali Veroniki, ki mu je podala potni prt.

SVETE MAŠE:
PON

24.2.

Matija, apostol
Jn 15,9-17

TOR

25.2.

Valburga, opatinja
Mr 9,30-37

SRE

26.2.

SOB
Stari trg

ob 18h

+ MULEC Marija, obl.
2. po namenu za družino

(Vodnik)

Pudob

ob 19h

na čast Materi Božji za uspešno operacijo

Stari trg

ob 18h

+ INTIHAR Vekoslava

B. Polje

ob 19h

na čast Materi Božji za zdravje na Babn.

Stari trg

ob 18h

+ ŠPEH Anton, obl.
2. KOMIDAR Terezija, obl.

ČET

+ MULEC Vera, obl.

27.2.

PET

28.2.

Roman, opat
Mr 10,1-12

SOB

1.3.

Albin, škof
Mr 10,13-16

NED

2.3.

Stari trg

ob 18h

2. starši in bratje OVSEC

3.3.

TOR

4.3.

5.3.

SRE

++ starši in bratje DROBNIČ

Inocenc I., papež
Lk 11,29-32

ob 19h

+ Marija in Filip ŽAGAR, obl.

ČET

Stari trg

ob 18h

++ Tone, Mira in starši KANDARE

Leander Sevilski, menih škof
Mt 7,7-12

B. Polje

ob 19h

Stari trg

PET

ob 7h

++ Franc in Ludvik MLAKAR, obl.

ob 10h

za farane

Matilda, kraljica
Mt 5,20-26

2. STERLE Ivan (Kozarišče 82), obl.
B. Polje

ob 8.30h

+ RUPAR Leopold, obl.

Stari trg

ob 18h

++ Franc in Marjeta MLAKAR, obl.
2. v dober namen za družino ČRNIGOJ (Laze)

Viševek

ob 19h

+ ŽNIDARŠIČ Silva, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ Frančišek in družina KOMIDAR

Stari trg

ob 18h

+ TRUDEN Slavka (Iga vas)
2. po namenu (Vodnik)

ČET

Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Anton, obl.

B. Polje

ob 19h

+ MESTNIK Miran

Stari trg

ob 18h

+ FORJANIČ Ernest

Viševek

ob 19h

7.3.

14.3.

SOB

15.3.

Ludovika de Marillac, redovnica
Mt 5,43-48

NED

2. ŠPEHAR Ana, obl.

2. v priprošnjo za zdravje (Troha)
+ Kristina, obl. in družina MODIC

B. Polje

ob 19h

+ TROHA Frančiška, obl.

Stari trg

ob 7h

+ ZALAR Francka, obl.

ob 10h

za farane
2. družina ŽAGAR (Stari trg)

B. Polje

ob 8.30h

+ LIPOVEC Anton, obl.

Stari trg

ob 18h

za družini POROK - GODEJŠA
2. starši Ivan in Terezija MLAKAR (Siga)

16.3.

++ Jernej, Frančiška in družina ANTONČIČ

Stari trg

ob 18h

Pudob

ob 19h

++ mož in sin Stanko GERBEC

Stari trg

ob 18h

++ Janez in Jožefa KRAŠEVEC, obl.

B. Polje

ob 19h

++ Marica in Vinko POJE, obl.

Stari trg

ob 18h

+ Antonija ATELŠEK

2. starši RAZDRIH in STERLE

2. ŠUŠANJ Mirko

2. na čast Materi Božji za dober namen
Škrile

ob 19h

+ ŠKERBEC Danijela, 30. dan

Stari trg

ob 18h

+ BENČINA Marija, obl.
2. OKOLIŠ Janez
++ Janez in Frančiška ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 19h

+ PREVEC Evgenio

Stari trg

ob 7h

++ Nežka in Marija KODRCA

ob 10h

za farane

2. za zdravje

2. POSTNA NEDELJA
Mt 17,1-9

(Vodnik)

2. ŠRAJ Ema
B. Polje

2. družina KOČEVAR - KODRCA

++ Janez in Frančiška LIPOVEC

Perpetua in Felicita, muč.
Mt 9,14-15

13.3.

na čast Mariji Romarici za zdravje

ob 19h

PET

12.3.

B. Polje

B. Polje

Fridolin, opat
Lk 9,22-25

11.3.

Benedikt, škof
Mt 6,7-15

ob 18h

PEPELNICA - začetek
postnega časa
Mr 6,1-6.16-18

6.3.

10.3.

Stari trg

2. za zdravje Miri in za Božje varstvo

2. teta Slavica TURK TRUDEN

40 mučencev iz Armenije
Mt 25,31-46

+ KVATERNIK Stane

Kazimir, poljski kraljevič
Mr 10,28-31

SRE

PON

ob 19h

2. OKOLIŠ Janez

++ ULE Mirko in Zinka

ob 18h

Mt 4,1-11

Šmarata

Mt 6,24-34

Kunigunda, kraljica
Mr 10,17-27

9.3.

Stari trg

1. POSTNA NEDELJA

TOR

8.NEDELJA MED LETOM;

PON

NED

2. Ivana in družina RAVŠELJ, obl.

Aleksander, škof
Mr 9,38-40

Gabrijel ŽMB, redovnik
Mr 9,41-50

8.3.

Janez od Boga, redov. ustanovitelj
Lk 5,27-32

ob 8.30h

++ starši in brat KOVAČ

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju, ki
sem mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Tam duhovniki povečini zelo težko dobijo dovolj mašnih
namenov in so vam za sv. maše zelo hvaležni. Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji.
Povabljeni pa ste oboji, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev v domači župniji.

OBVESTILA:
- POSTNI ČAS:
na pepelnično sredo, 5. marca, bomo začeli
postni čas, našo osebno in občestveno duhovno
40-dnevno pripravo na praznovanje
velikonočnega tridnevja. To je čas, ki nas vabi,
da bi v svojem življenju in mišljenju pogledali
vase in se spreobrnili (nekaj na sebi spremenili
na bolje).
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 in človekove krhkosti, saj
se tudi on po smrti spremeni v prah in pepel.
Vernemu človeku je pepel tudi znamenje
pokore in prenovitve.
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

