OBVESTILA:
- ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA: naši
skavti iz Loške doline tudi letos konec
marca organizirajo zbiranje starega
papirja. Na parkirišču pod farovžem bo od
petka 28. marca do ponedeljka, 31. marca
postavljen kontejner, v katerega boste
lahko zmetali stari papir.

- v sredo, 19. marca, obhajamo v Cerkvi
slovesni praznik SV. JOŽEFA, varuha
sv. Družine, moža device Marije in
zavetnika mož in očetov. Sv. maše bodo v
Starem trgu ob 8h zjutraj in ob 18h
zvečer, v Babnem Polju ob 19h. Počastimo
sv. Jožefa tudi z obiskom sv. maše.

- PREHOD NA POLETNI ČAS: v soboto,
29. marca – premaknemo kazalce za eno
uro naprej.

- od 19. do 25. marca bomo v Cerkvi na
Slovenskem praznovali TEDEN DRUŽINE
pod geslom: DRUŽINA ŽIVI VESELJE.
Cerkev se ustavlja ob razmišljanju o
Božjem načrtu za naše družine, o
skrivnosti zveze med možem in žensko, ki
jo krona zakrament zakona in o odnosih v
naših družinah, med njihovimi
člani,možmi in ženami, očeti in materami,
otroki, starimi starši...

- malo žegnanje na BABNI POLICI: v
nedeljo, 30. marca, bo sv. maša ob 15h.
- PRVI PETEK: v petek, 4. aprila, bom
obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
- MAŠA ZA POBITE: 6. aprila, na 5.
postno, tiho nedeljo, bo v Grahovem v
novem spominskem parku ob 15h sv.
maša za pobite (s krajšim kulturnim
programom.) Pri maši bodo sodeloval tudi
naš cerkveni pevski zbor. Vabljeni!

- 4. LETNO SREČANJE ČASTILCEV
MARIJE ROMARICE bo v nedeljo, 23.
marca 2014 v župnijski cerkvi sv. Jurija
v Starem trgu pri Ložu s pričetkom ob
14h. (Uvodni pozdrav, Rožni venec –
Ljubezen je močnejša. Tema: Smo v letu
100. obletnice Schönstatta. Povabilo na
romanje – s. Ramona, odmor – možen
nakup spominkov in CD-jev. Ob 16h sv.
maša. Po sveti maši blagoslov podob
Marije Romarice.

- PRVI POSTNI SHOD na KRIŽNI GORI
bo 6. aprila, na peto postno, tiho nedeljo.
Ob 14h se zberemo k molitvi križevega
pota, ki bo potekala ob kapelicah, ob 15h
sv. maša v cerkvi sv. Križa na Križni gori.
Vabljeni!

- v torek, 25. marca, obhajamo slovesni
praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA,
ki velja v krščanstvu tudi za materinski
dan. Praznične sv. maše bodo zjutraj ob
8h in ob 18h, v Babnem polju ob 19h.

Krašenje in čiščenje cerkve:
23. mar - Viševek
30. mar - Markovec
4. apr - Vrhnika, Knežja Njiva

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

23.
mar

Jelka TRUDEN
Magda AVSEC

Damjan FORJANIČ
Gašper KVATERNIK

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

30.
mar

Jože MATEVŽIČ
Marta ŠEBENIK

Helena MLAKAR
Ivanka MLAKAR

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

6.
apr

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Jaka MATIČIČ
Janja STERLE

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

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
- 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.

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

letnik: 42
številka: 4
dne: 16.3.2014

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

POVABILA K POSTNIM DAROVOM
podari nekomu svoje SPOŠTOVANJE
Naše letošnje postno prizadevanje je tudi
lahko namenjeno SPOŠTOVANJU, ki se v
zadnjem času tako malo uporablja, da
njegovega pomena že skoraj ne poznamo več.
Spoštuj Boga in vse, kar je ustvaril;
spoštuj sočloveka in vse, kar je naredil;
spoštuj naravo in njene zakone. Tako boš
tudi ti in tvoje delo vredno spoštovanja…
Zelo lepo spoštovanje predstavi Alenka
Rebula: »Preden govorimo o ljubezni, je treba
govoriti o spoštovanju. Spoštovanje riše mejo
med ljudmi, mejo, znotraj katere vsak dobi
dom, ki mu pripada. Tam je prostor, v
katerega naj nihče ne vdira, in kjer čutimo,
da odločamo.
Tu smo v stiku s svojo nedotakljivostjo.
Tu moja beseda velja. Od tu črpam moč, da
rečem da ali ne in da vidim jasno.
Spoštovanje mi pove, do kod smem, ko se
bližam drugemu, in do kam smem spustiti
drugega, da se še čutim varna v svojem
dostojanstvu.
Ta občutek mi pomaga, da vem, kdaj se ne
cenim, kdaj se ponižujem, kdaj ravnam s
seboj surovo, nespoštljivo in uničevalno.
Pomaga mi, da vidim svoje nedotaknjeno
jedro, tisti del sebe, ki ga nihče ne sme
razvrednotiti. Niti jaz. Še zlasti ne jaz.
Pomaga mi, da znam odmeriti besede,
poglede, kretnje, dejanja, ko se obračam do
drugega. Se ustaviti na pragu, potrkati in
oditi, če je treba…«

podari nekomu svoj ČAS
S tem, ko se odpovemo gledanju televizije,
brskanju po računalniku in pogovarjanju po
telefonu … lahko ta čas podarimo nekomu, ki
mu v vsakdanjem življenju posvečamo
premalo pozornosti, to je lahko žena, mož,
otrok, starši, sorodnik, sosed ali pa bolnik
oziroma starejši človek v naši okolici. Ta dan
si vzamemo čas za naše bližnje. Lahko jih
obiščemo, pomagamo pospraviti stanovanje,
prinesemo potrebne stvari iz trgovine,
pomagamo v gospodinjstvu ...
podari nekomu svoje PREOBILJE
Karitas nas vabi, da se vsak petek v postnem
času odpovemo dobri hrani, tudi brezmesni in
tako dan preživimo skromno kot npr. ob
kruhu in vodi ali podobno. S tem, ko se
odpovemo raznim dobrotam, lahko
privarčujemo nekaj denarja, ki ga darujemo
za tiste ljudi, ki so v stiski, ki nimajo dovolj
sredstev za dostojno preživetje.
Tudi kadar nakupujemo, vzamemo pogosto
mnogo stvari »preveč«. oči so prevelike…
V ta namen bo v postnem času zadaj pri
vhodnih vratih cerkve prostor, kamor lahko
prinesete svoj dar za družine v stiski.
Iskrena hvala za vsak vaš trud
in vsak vaš dar.

SVETE MAŠE:
PON

17.3.

Patrik, škof misijonar
Lk 6,36-38

TOR

18.3.

Stari trg

ob 18h

2. ŽNIDARŠIČ Franc
Viševek

ob 19h

+ Vinko STERLE, obl.

Stari trg

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. Vencelj TRUDEN (Iga vas)

Ciril Jeruzalemski, škof
Mt 23,1-12

SRE

19.3.

20.3.

Klavdija, mučenka
Lk 16,19-31

PET

21.3.

Serapion, škof mučenec
Mt 21,33-43.45-46

SOB

22.3.

Lea, spokornica
Lk 15,1-3.11-32

NED

23.3.

Stari trg

25.3.

ob 10h

+ STERLE Terezija (Kozarišče 21), obl.

4. POSTNA NEDELJA
malo žegnanje Babna Polica

2. Frančiška in Feliks ULE
++ Anton in Helena TROHA (Bab. Polica)

ob 8.30h

+ Jakob in Pepca KONC in pokojni
iz AGUŠTINOVE družine

Stari trg

ob 18h

++ Janez, Terezija in Ivana BAVEC

2. Ferdo KRAŠEVEC in starši ŠKERBEC
ob 19h

++ Ivana in Janez GRAJŠ

PON

Stari trg

ob 18h

++ Franc in Rezka OVSEC

Gvido, opat
Jn 4,43-54

2. za zdravje
Viševek
Stari trg

ob 19h
ob 18h

31.3.

++ Marija in Alojzij BARAGA

TOR

++ ŠRAJ Tilka in sinova Jernej in Jože

Tomaž Tolentinski, misijonar
Jn 5,1-3a.5-16

1.4.

2. TRUDEN Slavka (Iga vas)
B. Polje
Stari trg

ob 19.30h v zahvalo Srcu Jezusovemu in
Marijinemu za Tonita Janež
ob 18h

+ DEBELJAK Pavla, obl.
2. po namenu za duhovnika Bojana Likar

SRE

2.4.

ČET

3.4.

ob 19h

+ URBIHA Jožef, obl.

Stari trg

ob 7h

+ ŽNIDARŠIČ Alojz (Podcerkev), obl.

Rihard, škof
Jn 5,31-47

ob 10h

za farane

PET

2. ŠKERBEC Karol, obl.

Izidor Sevilski, škof in cer. učitelj
Jn 7,1-2.10.25-30

B. Polje

ob 8.30h

po namenu za družino PIRC (za blagoslov, za

Stari trg

ob 18h

+ Franc MULEC, obl.
2. po namenu (Anton Potokar)

Stari trg

5.4.

Vincencij Ferrer, duhovnik
Jn 7,40-53

ob 8h

+ Ivana in Franc TRUDEN

ob 18h

+ NARED Janez

NED

2. ŠKERBEC Danijela

5. POSTNA - TIHA NEDELJA
Jn 11,1-45

ob 18h

++ starši in sorodniki MULEC
2. družina STERLE (Podgora 20)

Evgenija, mučenka
Mt 5,17-19

Stari trg

SOB

4.4.

ob 18h

++ Marija in družina PETRIČ, obl.
2. STERLE Tomaž (Kozarišče)

Peregrin, redovnik
Lk 11, 14-23

+ Angela in Andrej HRIBAR

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19.30h + CINDRIČ Bogdan (BP 66)

2. OKOLIŠ Janez

6.4.

(Iga vas 7)

2. za zdravje
++ Frančiška in Anton MLAKAR

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 19h

+ PLOS Vinko, obl.

Stari trg

ob 18h

+ JANEŽIČ Marjeta (Kozarišče), obl.

2. Julijan OŽBOLT in njegova družina

2. na čast sv. Jožefu
za blagoslov v gibanju Prenova v Duhu

Frančišek Paolski, puščavnik
Jn 5,17-30

Podgora

Stari trg

28.3.

za farane

ob 15h

SRE

Proterij, škof
Mr 12,28b-34

ob 7h

B. Polje

++ družina MLAKAR (BP 100)

PET

+ URBIHA Angela, obl.

Stari trg

2. družina ZBAČNIK

Bab. Polica

ob 19h

27.3.

ob 19h

+ Jože ŠRAJ

B. Polje

ČET

Podgora

+ Jože STERLE (Pot na Ulako 2)

GOSPODOVO OZNANJENJE
slovesni praznik
materinski dan
Lk 1,26-38

26.3.

30.3.

ob 18h

ob 18h

Katarina Švedska, redovnica
Lk 4,24-30

TOR

NED

++ Miro, obl. in družina KANDARE

Stari trg

ob 8h

Jn 4,5-42

24.3.

29.3.

Bertold, redovni ustanovitelj
Lk 18, 9-14

B. Polje

3. POSTNA NEDELJA

PON

SOB

Jn 9,1-41

Jožef, Jezusov rednik
Mt 1,16.18-21.24a

ČET

+ Janez POROK, obl.

Stari trg

ob 18h

+ Robert ŠEPEC
2. za živo in pokojno družino TRUDEN

Stari trg

ob 18h

++ družina KOS in FLISEK
2. Vinko in starši KOČEVAR (Podlož)

B. Polje

ob 19.30h ++ Vlado, Vladimir in Milka ŽAGAR
in družina ŠKVARČA

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19h

++ Janez in Alojzija MLAKAR, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Anton in Terezija BARAGA

+ Ivka TURK, obl.
2. ++ sorodniki (AŽ)

2. Jernej in Ivana ONUŠIČ, obl.
in rodbina ONUŠIČ
Križna gora

ob 15h

ustanovna maša (1. postni shod)

B. Polje

ob 8.30h

+ Stanko JANEŽ

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.

- vabljeni k MOLITVI KRIŽEVEGA POTA:
vsak postni petek ob 18h in vsako postno nedeljo ob 15h.

