pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni
prvenstveno v odpovedi določeni hrani in
pijači, ampak v spreobrnjenju srca in v
doseganju večje odprtosti za potrebe
bližnjega in v večji povezanosti z Bogom prek
molitve. To je pravi namen posta!
- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: v postnem
času bomo molili križev pot v Starem trgu v
farni cerkvi vsak petek ob 18h, ob času, ko
običajno začenjamo sv. mašo. Ob nedeljah pa
ob 15h: na Križni Gori, v farni cerkvi v Starem
trgu in v Babnem Polju.
Križev pot v farni cerkvi na postne nedelje
pripravijo in vodijo:
na 1. postno - molitveno občestvo Prenova
na 2. postno - osnovnošolski otroci
na 3. postno - molivci - Marija Romarica
na 4. postno - pevci
na 5. postno - bralci božje besede
- PRVI PETEK in PRVA SOBOTA: vabljeni, da
na prve petke in prve sobote v mesecu svoje
molitve in žrtve darujemo za blagoslov
slovenskega naroda, za zdravje naših družin,
za zdravo pamet... vsak prvi petek in prvo
soboto vabljeni 1 uro pred večerno mašo k
molitvi pred Najsvetejšim na čast Srcu
Jezusovemu in Marijinemu.
- 40 DNI ZA ŽIVLJENJE: je molitvena pobuda
za prenehanje umetnega splava v slovenskih
ustanovah. Od 18. feb. do 29. marca 2015 bo
vsak dan od 6h do 18h v bližini ljubljanske
porodnišnice potekalo miroljubno bdenje, z
namenom reševati nerojene življenje in
spreobrnjenje src.
To aktivnost sestavljajo molitev in post po svoji
presoji (odpoved sladkarijam, tv, post ob kruhu
in vodi...), ozaveščanje javnosti in mirna
molitev pred bolnišnico, kjer se opravljajo
splavi. Udeleženci se politično ne opredeljujejo,
ne odgovarjajo na provokacije in upoštevajo
navodila oblasti. To pobudo je blagoslovil in
podprl tudi papež Frančišek. Več informacij na
zgibankah, ki jih dobite v cerkvi pod korom, ali
na spletni strani http://bit.ly/40dnizazivljenje

- 40 dni BREZ ALKOHOLA in 7 SKROMNIH
PETKOV: pridružite se tej pobudi. Post je čas
za molitev, dobra dela in odpoved za ljudi v
stiski. Sedem petkov v času posta lahko
preživimo skromno. Pozornost in tako
privarčevana sredstva lahko namenimo ljudem,
ki nas potrebujejo. Zgibanko o tej postni akciji
in "zvonček" lahko dobite v cerkvi pod korom.
- DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE: župnijski
center v Cerknici, 28. feb. in 1. mar. 2015, v
soboto od 9h do 18h, v nedeljo od 9h do 13h.
Naslov: "POČAKAJ ME!" govori duša telesu,
zakonec sozakoncu, otrok staršem, starši
otrokom, včasih mi Jezusu in drugič Jezus
nam... Osebno delo, pogovor v paru in v
skupini, molitev, spoved, druženje...
- DUHOVNE VAJE za osnovnošolce in
srednješolce v Želimljem: Post 2015
*6.-8. mar: fantje in dekleta (4. do 7. razr.)
*13.-15. mar: fantje in dekleta (8. in 9. razr.)
*20.- 22. mar: fantje in dekleta (9. in srednje.)
Prijave in podrobnejše informacije na
klemen.balazic@zelimlje.si
- IZBOR NOVIH ČLANOV ŽPS: na 2. postno
nedeljo, 1. marca 2015, bo po vseh naših
župnijah potekal izbor novih članov župnijskih
pastoralnih svetov za mandatno obdobje 20152020. Verniki boste prejeli lističe, na katere
boste lahko zapisali svoje predloge za izbor
članov ŽPS. Posebno bodite pozorni na to, da
so osebe, ki jih boste predlagali, dejavni člani
našega župnij. občestva, ki so pripravljeni
poglabljati svoje znanje in razvijati svoje
sposobnosti na področju pastoralnega dela oz.
imajo darove, s katerimi bodo lahko župniku
dejavno pomagali pri načrtovanju, spodbujanju
in izvajanju pastoralnega dela v naši župniji.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

22.
feb

Magda AVSEC
Marija RAVŠELJ

Mirjam KVATERNIK
Rihard STRLE

Matjaž OŽBOLT
Olga TROHA

1.
mar

Marta ŠEBENIK
Nataša ŠKERBEC

Romana MULEC
Romana NARED

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

8.
mar

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Simona LEVEC
Suzana KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
22. feb - Lož - stari del
1. mar - Mali Vrhek;
8. mar - Podlož
- 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: 3
dne: 15. feb 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

POSTNI ČAS
Pri nas doma nismo bili ne vem kako
verni. Toda posta na pepelnično sredo in
na veliki petek smo se držali. Vsaj
omenili smo, da je post. Takrat nas post
sicer ni hudo prizadel, saj je bilo meso le
redko na jedilniku, pa tudi do sitega
najedli se nismo vsak dan. Spominjam
pa se, da so prav te dni klobase, ki so
visele na podstrešju in smo jih “šparali”
za večja dela, prav posebno vabljivo
dišale.
Pri verouku sem o pomenu posta slišala
nekoliko več: da je spoštovanje posta
cerkvena zapoved, ki se je moramo strogo
držati. Nikoli pa nisem razumela, zakaj
moram biti jaz, ki nisem nikoli marala
jajc in mleka, na dan posta lačna, brat, ki
je to imel rad, pa se je lahko pošteno
najedel.
Pozneje, ko sem šla od doma, sem
večkrat opazovala, kako so ob teh dneh
ljudje gledali drug drugemu na krožnik in
si drug o drugem mislili: “Glej ga,
antikrista!” ali obratno: “Glej, ta je pa
farški!”
Nastopila je demokracija, ki je,
kakršnakoli že je, le prinesla določene
spremembe. Spremenil se je standard,
spremenile so se tudi prehrambene
navade ljudi. Kar naenkrat so časopisi
začeli pisati, kako je hrana brez mesa

Babno Polje - sv. Nikolaj
zdrava, kako je post nujen za očiščenje
človeškega telesa. Mislim, da jim je kar
dobro uspelo razvrednotiti pravi pomen
posta.
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.
Vsem želim, da bi s pomočjo takega posta
doživeli polno radost velikonočnih
praznikov.
Irena

SVETE MAŠE:
PON

16.2.

SOB
Stari trg

ob 18h

2. za Božjo pomoč in blagoslov v družini (Ravšelj)

Julijana Koprska, mučenka
Mr 8,11-13

TOR

17.2.

NED
Stari trg

ob 18h

Sedem ustan. reda servitov
Mr 8,14-21

SRE

18.2.

PEPELNICA
Mr 4,1-20

ČET

19.2.

Stari trg

ob 18h

20.2.

Sadot in perzijski mučenci
Mt 9,14-15

SOB

21.2.

Peter Damiani, škof in cerk. uč.
Lk 5, 27-32

NED

22.2.

Polikarp, škof in mučenec
Mt 25,31-46

TOR

24.2.

ob 18h

ob 18h

25.2.

26.2.

27.2.

Gabrijel Žal. Mat. Božje, redov.
Mt 5,20-26

TOR

Kunigunda, kraljica
Mt 23,1-12

+ Jakob KRAŠEVEC, obl.

SRE

2. PIRNAR Jože

Kazimir, poljski kraljevič
Mt 20,17-28

+ POJE Peter, 7. dan

Stari trg

ob 18h

++ družina OVSEC in URBIHA
2. po namenu

(AŽ)

Kozarišče

ob 17h

++ BARAGA Viktor in sin Viktor

Stari trg

ob 7h

za farane
+ Ivanka OVSEC, obl.

ob 10h

++ Ludvik in Marija SRPAN

B. Polje

ob 8.30h

++ Marko in Marija CINDRIČ, obl.

Stari trg

ob 18h

++ Francka, Ivan in Franjica TURK

ČET

3.3.

4.3.

5.3.

Viševek
Stari trg

PET

6.3.

Marcijan, mučenec - PRVI PETEK
Mt 21,33-43.45-46

SOB

B. Polje

ob 17h

++ Ivan in starši TROHA (BP95)

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši PONUDA

2. Alojz MULEC

2. Anton ŠPEH, obl.
B. Polje

ob 8.30h

+ URBIHA Jožica, obl.

Stari Trg

ob 18h

za žive in pokojne sorodnike
2. Anton, Jože in starši MLAKAR

Stari trg

2. Jožefa ŠEPEC in Mima PRIMC
Stari trg

7.3.

Lk 15,1-3.11.32

+ KANDARE Daniela, obl.

NED

ob 18h

+ Marija MULEC, obl.

3. POSTNA NEDELJA

ob 18h

+ BAVEC Vencelj, obl.
2. starša BAVEC

Stari trg

ob 18h

++ France in Jože TRUDEN
2. za zdravje družine v stiski

Stari trg

ob 18h

++ Anton in Marija ter sin Tone VEBER, obl.
2. MULEC Vera, obl.

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.

na čast Sv. Duhu

ob 18h

2. Ana in Anton ANTONČIČ
Stari trg

MAROLT Lojze in Neža, GMAJNARJEVI, obl.

ob 18h

2. LEKAN Jožefa in Janez

++ Janez in Jožefa KRAŠEVEC, obl.

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 17h

++ Marija in Anton in družina BRENCE

Stari trg

ob 18h

++ Kristina in družina MUHIČ

2. za milost sprave in za srečno zadnjo uro

8.3.

2. PIRNAR Jože
B. Polje

ob 17h

+ PETROVI (BP6)

Stari trg

ob 7h

++ MLAKAR Franc in Ludvik

ob 10h

za farane

Janez od Boga, red. ustanovitelj
Jn 2,13-25

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

Stari trg

za živo in pokojno družino MARKOVČIČ

ob 18h

Perpetua in Felicita, mučen.

ob 17h

2. Marija in družina KANDARE, obl.

ob 18h

Hadrijan, mučenec
Lk 16,19-31

2. Marija in družina PETRIČ

Aleksander, škof
Mt 7,7-12

PET

2.3.

+ Marica ŠTIRN, obl.

Stari trg

Agnes Praška, klarisa opatinja
Lk 6,36-38

2. po namenu za Božji blagoslov

ob 17h

Valburga, opatinja
Lk 11,29-32

ČET

PON

++ starši GERL

B. Polje

Matija, apostol
jn 15,9-17

SRE

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije

Stari trg

Mr 1,12-15

23.2.

2. BENČINA Marija, obl. in sin Franc

Albin, škof
Mr 9,2-10

ob 16.30h + družina MLAKAR in TROHA (Rihtarjevi)

1. POSTNA NEDELJA

PON

2. POSTNA NEDELJA

B. Polje

Stari trg

1.3.

++ MARINČIČ Janez in Frančiška, obl.

2. PREVEC Julka in Franc, obl.

Konrad iz Piacenze, spokornik
Lk 9,22-25

PET

+ Frančiška GORŠE, obl.

28.2.

Roman, opat
Mt 5,43-48

ob 8.30h

- POSTNI ČAS: v sredo bomo začeli postni čas,
ki nas vabi, da snamemo masko z obraza in
srca, z življenja in mišljenja, kajti človekovo
življenje ni karneval, ampak nekaj več, od Boga
zaupanega in odgovornega.
Postni čas traja 40 dni. Je čas notranje
priprave na praznovanje našega največjega
praznika - Velike noči, na praznik Jezusovega
vstajenja od mrtvih.
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 svoje poboljšanje
življenja. Pepel je znamenje minljivosti vsega,
simbol smrti, pa tudi simbol človekove

++ Marija in družina POJE

krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v
prah in pepel.
Ko mašnik na začetku postnega časa vernikom
s pepelom na čelo začrta znamenje križa in
izreče: "Pomni, človek, da si prah in da se v
prah povrneš," napoveduje konec zemeljskega
življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako
veliko in pomembno, kot tudi malo in
nevredno.
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 notranje
prizadevanje naj bi se na zunaj izražalo v
poglobljeni MOLITVI, POSTU (odpovedi) in
DOBRIH DELIH. Strogi post je na Pepelnico in
na Veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi

