mnogih stiskah. Svoje težave so reševali z
vero in zaupanjem v Božjo pomoč. Med
njimi je tudi sv. Blaž - zavetnik
zdravnikov, trgovcev z volno, čevljarjev,
krojačev, mavčarjev, tkalcev, strojarjev,
pekov, zidarjev, ...
Sv. Blaž je živel konec 3. stol. v Armeniji
in kot škof pretrpel mučeniško smrt leta
316. V vsej Cerkvi velja sv. Blaž za
priprošnjika zoper bolezni grla in vsakega
drugega zla. Legenda, ki se opira na
zgodovinsko jedro, namreč pripoveduje,
da je bil Blaž najprej zdravnik, potem pa
škof v Sebasti. Ko je začel cesar Licinij
preganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža.
Peljali so ga pred sodnika. Naproti mu je
prihitela vdova z edinim sinom in jokaje
prosila svetnika, naj reši otroka gotove
smrti. Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli
spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. Sv.
Blaž je nekoliko pomolil, dečka blagoslovil
in ga ozdravljenega vrnil srečni materi.
Sam pa je šel naprej v strašno smrt.
Rablji so ga neusmiljeno tepli, potem pa
trgali z železnimi grebeni. Naposled ga je
dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo
najbrž leta 316. Češčenje in običaji
češčenje sv. Blaža je med vernim
ljudstvom zelo razširjeno.
V zvezi z omenjenim čudežem, ki ga je
storil svetnik na poti v smrt, deli Cerkev
vsako leto na god sv. Blaža - Blažev
blagoslov. Mašnik najprej blagoslovi sveče
za ta blagoslov s posebno molitvijo. Nato
vzame dve sveči, zvezani v obliki križa, in
ju približa grlu vsakega, kdor želi prejeti
Blažev blagoslov. Blagoslov podeli z
besedami: »Na prošnjo sv. Blaža, škofa in
mučenca, naj te Bog varuje bolezni v grlu
in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in

Sina in Svetega Duha.« Na te besede
odgovorimo z Amen.
- PRVI PETEK: petek, 6. februarja: na
prvi petek bo možnost za sv. spoved ob 8h
in zvečer eno uro pred večerno sv. mašo.
Preko dneva bom obiskal bolnike in
ostarele v župniji in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
- DAN ODPRTIH VRAT: Škofijska
klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom
v Šentvidu vabita na dan odprtih vrat v
soboto, 31.1.2015 ob 8. ure dalje.
Spoznali boste pouk v gimnaziji, številne
obšolske dejavnosti in pestro življenje v
dijaškem domu.
- INFORMATIVNA DNEVA: Škofijska
klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom
v Šentvidu vabita osnovnošolce in
devetošolce na informativna dneva v
petek, 13.2. ob 9h in 15h, in v soboto,
14.2.2015 ob 9h.
- TEČAJ PRIPRAVE NA KRŠČANSKI
ZAKON v župniji Cerknica, Tabor 29, bo
potekal: 20., 21. in 22. febr. ter 27. in 28.
febr. 2015 (pet srečanj od 18h do 20h) in
ti. Sensiplan-učenje naravnega način
urejanja spočetij. Zaželeno je, da se par
na tečaj predhodno prijavi na tel.
01/7096-880 ali 041/552-829. Prispevek
para za tečaj znaša 20 eur.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

1.
feb

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Marija FORJANIČ
Marija MOHAR

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

8.
feb

Ivanka NELEC
Janez TRUDEN
(Podgora)

Marija RAVŠELJ
Marjana ZGONEC

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

15.
feb

Jelka TRUDEN
Jože MATEVŽIČ

Marko GORŠE
Mateja STRLE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
1. feb - Kozarišče - I. skupina;
8. feb - Iga vas;
15. feb - Siga
- 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.
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

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

letnik: 43
številka: 2
dne: 25. jan 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

FEBRUAR - NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo natančno preberite navodila. O
tveganju in neželenih učinkih se posvetujte
sami s sabo, s prijatelji in bližnjimi, z
duhovnim voditeljem!
1. KAJ JE FEBRUAR IN ZAKAJ GA
UPORABLJAMO
Februar ali svečan je drugi mesec v letu. Blaži
posledice prekomernega uživanja praznikov,
realno znižuje previsoko in preoptimistično
zastavljene novoletne obljube, zaradi svoje
ugodne lege sredi koledarske zime nudi obilo
smučarskih užitkov, ki so običajno povezani s
šolskimi počitnicami. Zaradi različnih
vremenskih vplivov - hude zime ali pa zgodnje
pomladi - se lahko zunanji izgled februarja
spreminja, kar pa bistveno ne vpliva na samo
vsebino.
2. KAJ VSEBUJE FEBRUAR
Vsak februar je sestavljen iz nedelj, navadnih
dni, svečnice, Prešernovega dne in
valentinovega. Letošnji pa poleg že naštetega
vsebuje še pust in pepelnico, dodan pa mu je
se prestopni dan. Vse sestavine lahko
vsebujejo zdravilne učinke, pri čemer najbolj
izstopa začetek posta oziroma pepelnica.

3. KAJ MORATE VEDETI PRED VSTOPOM V
FEBRUAR
Če ste preobčutljivi ali alergični na veseljačenja
ob pustu in komercializacijo valentinovega,
vam svetujem, da se na omenjena dneva
zadržujete doma in se izogibate stikom z
ljudmi, ki v tem uživajo, Odsvetujem snemanja
mask in trganje srčkov, kajti oboje lahko
povzroči nepredvidljive posledice v odnosih. Ob

hudih skušnjavah vam svetujem, da povečate
odmerek molitve, priporočam pa tudi obisk
cerkve.
Prav tako ne bo odveč, če že kar preventivno
povečate dnevni odmerek molitve ob
Prešernovem dnevu. Nekulturne proslave ob
kulturnem prazniku so v naši deželi postale
običajna praksa in se jim boste težko izognili.
Ne bo škodilo, če si ta dan preberete kakšno
pesem, ki vam je res pri srcu in prižgete svečo
na grobu kakšnega pokojnega umetnika.
4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI
Kot vsak mesec, ima lahko tudi februar
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh
ljudeh. Najpogosteje se pojavljata
razdražljivost in nemir ob pustu in
valentinovem, nekulturnost pa ob pretiravanju
lahko povzroči celo čir na želodcu.
Precejšnje spremembe se lahko zgodijo tudi ob
zbranem in resnem vstopu v sveti postni čas,
vendar boste sčasoma opazili, da so te
spremembe ne le želene in hotene,
temveč celo nujne.

5. DOZIRANJE IN SHRANJEVANJE
Februar jemljite z dobro voljo in vero. Vsak dan
posebej dobro prežvečite. Rok uporabe preteče
zadnjega dne v mesecu, vendar februar lahko,
če ga boste lepo preživeli, še dolgo hranite v
spominu.
Gregor Čušin

SVETE MAŠE:
PON

26.1.

SOB
Stari trg

ob 18h

2. Slavko STERLE

Timotej in Tit, škofa
Mr 3,22-30

TOR

27.1.

NED
Stari trg

ob 18h

28.1.

Stari trg

ob 18h

Tomaž Akvinski, duhovnik
Mr 4,1-20

ČET

29.1.

Konstancij, škof
Mr 4,21-25

PET

30.1.

Martina, mučenka
Mr 4,26-34

SOB

31.1.

Janez Bosko, duhovnik
Mr 4,35-41

NED

1.2.

Stari trg

ob 18h

3.2.

4.2.

5.2.

6.2.

Pavel Miki in drugi japon. muč.
Mr 6,14-29

TOR

2. TURK Marija

Sholastika, devica redovnica
Mr 7,1-13

10.2.

++ za žive in pokojne BAVEC in KLANČAR

SRE

2. za duše v vicah

Lurška Mati Božja, dan bolnikov
Mr 7,14-23

ob 17h

++ Jakob in Anton TROHA, obl.

Stari trg

ob 18h

+ ŠRAJ Frančiška, obl.

ČET

11.2.

12.2.

2. Marija in France STRLE (Vrh)

Humbelina, redovnica
Mr 7,24-30

Viševek

ob 17h

+ KOMIDAR Kristina, obl.

PET

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ TURK Marija

Jordan Saški, redovnik
Mr 7,31-37

13.2.

2. Janez in Terezija TRUDEN (F.N.)

SOB

Valentin, duhovnik mučenec

14.2.

B. Polje

ob 8.30h

++ Vinko, brat Tone in družina JANEŽ

Stari trg

ob 8h

+ Kristina MLAKAR (Kozarišče), obl.

ob 18h

+ Janez ŠTEFANČIČ, obl.

NED

2. Ana KRAŠEVEC

6. NEDELJA med letom

B. Polje

ob 16.30h + Terezija TROHA, obl.

Stari trg

ob 18h

++ STERLE Marija in Andrej, obl.

B. Polje

ob 17h

+ Jože TROHA (Lukov), obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ družina ŠUMRADA

2. STERLE Lado

Mr 8,1-10

15.2.

2. MLAKAR Jože
B. Polje

ob 8.30h

++ JAKOBOVI

Stari Trg

ob 18h

+ BARAGA Viktor, obl.
2. za srečen porod in varstvo Božje Matere

Stari trg

+ LEVSTIK Pavla (Loški Potok)

ob 18h

2. starši in bratje DROBNIČ
Stari trg

++ Marjeta in Franc MLAKAR, obl.

ob 18h

2. na čast Materi Božji po namenu
Stari trg

+ Janez ŽNIDARŠIČ, 30. dan

ob 18h

2. ŽNIDARŠIČ Franc (pogrešani)

Stari trg

++ starši Alojzij in Marija KODRCA, obl.

ob 18h

2. Stanislav KVATERNIK, obl.
Stari trg

+ Janez POROK (Klance), obl.

ob 18h

2. starši TIŠLER in JANEŽ
Viševek

ob 17h

+ LESKOVEC Vinko, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez in Julijana GORŠE, obl.

Klavdij, redovnik
Mr 1,40-45

2. Marija ŠTIRN, obl.
B. Polje

ob 8.30h

+ Alojzij ŠOŠTARIČ

2. v dober namen za zdravstveno osebje
Stari trg

ob 18h

+ TRUDEN Vencelj, obl.
2. PALČIČ Ivanka in Anton

Stari trg

ob 18h

+ Jožefa POROK
2. družina ŠTRUKELJ

Agata, devica mučenka
Mr 6,7-13

PET

+ Janez ŽNIDARŠIČ, 7. dan

9.2.

ob 18h

Jožef Leoniški, kapucin misijon.
Mr 6,1-6

ČET

Apolonija, devica mučenka
Mr 6,53-56

Stari trg

Blaž, škof mučenec
Mr 5,21-43

SRE

PON

2. starši MLAKAR (Vrh), obl.

+ POJE Marija, 30. dan

JEZUSOVO DAROVANJE svečnica
Lk 2,22-40

TOR

++ sorodniki iz družine BAŠA

B. Polje

ob 18h

Jožefina Bakhita, sužnja
Mr 1,29-39

ob 17h

Mr 1,21-28

2.2.

8.2.

++ Neža in Jože ŠUMRADA, obl.

Stari trg

5. NEDELJA med letom

B. Polje

4. NEDELJA MED LETOM

PON

+ Marija ŠUMRADA, obl.
2. HITI in RUPNIK

Andela Merici, ustan. uršulink
Mr 3,31-35

SRE

++ Andrej in Nežka OVSEC, obl.

7.2.

Rihard, kralj
Mr 6,30-34

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 17h

+ POROK Janko
2. družina LIPOVAC (ga vas 23)
++ družina MLAKAR (BP 100)

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju ali kje
drugod, ki sem mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje po svetu 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.

- NEDELJA SVETEGA PISMA,
25. januarja: današnjo nedeljo se posebej
spominjamo knjige vseh knjig – Svetega
pisma. Bog ve kdaj in na kakšen spomin
je vezano naše prvo srečanje s Svetim
pismom. So bile to pripovedi naših babic
takole ob večerih, mogoče slikanica, prava
knjiga ali že zgoščenka (CD). Vse to so
zgolj posode za Božjo besedo, ki se
spreminjajo s časom. Vsebina – BOŽJA
BESEDA – ostaja v vseh časih ista in
nespremenjena. Na njej temelji naša
krščanska vera. Bogu se lahko zahvalimo
za ta neprecenljivi dar naše vere.

- SVEČNICA - v ponedeljek, 2. februarja
je praznik Jezusovega darovanja. Sveti
maši bosta v Starem trgu zjutraj ob 8h in
zvečer ob 18h, v Babnem polju ob
16.30h. Pri vseh mašah bo na začetku
blagoslov sveč. Prinesite svoje sveče od
doma, ali pa jih preprosto po maši
vzemite blagoslovljene domov. Prižigali jih
boste predvsem ob stiskah in ob času
hude ure. Po ustaljeni navadi bodo vaši
darovi za te sveče namenjeni za
razsvetljavo v cerkvi.
- torek, 3. februarja - sv. BLAŽ:
Pobožno krščansko ljudstvo je skozi
zgodovino izbralo štirinajst svetnikov, na
katere so se še posebej obračali v svojih

