BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL
Priprava in uživanje velikonočnih jedil je
nepozaben običaj, brez katerega bi si težko
predstavljali velikonočne praznike. Urejeno
stanovanje, praznična obleka in priprava jedil
ustvarja v družini vzdušje praznovanja. Ko
mama pripravlja jedila za blagoslov, je prav, da
smo vsi zraven. Košaro pokrije z belim prtom in
vanjo polaga jedila. Pri tem naj razlaga, kaj
posamezna jed pomeni.
BLAGOSLOVI jedil bodo samo!
v farni cerkvi sv. Jurija in sicer:
dopoldne ob 9h, ob 10h, ob 11h
in popoldne ob 14h in 15h
ter v Babnem Polju ob 13h
ČEŠČENJE JEZUSA V GROBU
na veliko soboto povabljeni počastit Najsvetejše
(zakrit s tančico) in »kušnit Boga« (poljubit
mrtvega Jezusa in njegove rane) v Božjem
grobu. Po blagoslovu jedil bo tudi češčenje
Jezusa v grobu - po vaseh:
9h: Bloška Polica, Podlož, Sv. Ana, Lož
10h: Knežja njiva, Vrhnika, Viševek, Markovec
11h: Nadlesk, Podcerkev, Dane, Gor. Jezero,
Laze, Otok
14h: Stari trg, Podgora, Vrh, Babna Polica, Dol.
Poljane
15h: Pudob, Iga vas, Kozarišče, Šmarata
ob 17h - vaje za ministrante
ob 19h - slovesni obredi velikonočne vigilije s seboj prinesite svečke (poskrbimo tudi za
zaščito, da ne bodo klopi pokapljane z voskom)
Po izročilu Cerkve je velika sobota namenjena
pripravi na praznik in na večer bdenja (vigilije)
za Gospoda. Že Izraelcem je bilo rečeno, naj v
noči izhoda iz Egipta, v tisti strašni noči, ko so

jedli jagnje in umirali prvorojenci, bdijo. Tudi
kristjani po vsem svetu bdimo in čakamo
Gospoda. Jezus je namreč po svoji smrti in
pokopu odšel od nas z obljubo, da bo tretji dan
vstal. Gospod se bo torej vrnil, zato je prav, da
ga verni pričakamo čuječi. To noč vse postaja
novo; človek in stvarstvo.
***
VELIKA NOČ, 4. april
Velika noč - dan Jezusovega vstajenja od
mrtvih. To je tudi mati vseh nedelj. Jezus
Kristus je vstal od mrtvih ponoči oz. v jutranjem
svitu na prehodu z vel. sobote na vel. nedeljo.
Zjutraj ob 6.30h povabljeni k vstajenjski
procesiji in velikonočni sv. maši v Starem
trgu, v Babnem Polju pa ob 8.30h.
Procesije oz. sprevodi imajo v bogoslužju svoj
pomen le, če se med potjo moli ali poje; zato zelo
želim, da se med procesijo ne pogovarjamo oz.
klepetamo. Po stari slovenski navadi gredo
najprej moški, nato otroci, pevci, duhovnik z
Najsvetejšim, nato dekleta in žene.
Po maši se vsa družina zberemo pri mizi k
velikonočnemu zajtrku.
***
- VELIKONOČ. DOBRODELNI POHOD: Zavod
Rihtarjeva domačija v ponedeljek, 6. aprila
2015, ob 10.00 uri vabi na velikonočni pohod Iz
Babnega Polja na Babno Polico (12 km v obe
smeri). Ob 8.30 sveta maša v ž. c. sv. Nikolaja.
Več po tel.: 041 260 985 Alenka V. in na
www.rihtarjeva-domacija.si
- žegnanje DANE:
v soboto, 11. apr., bomo v kapelici sv. Izidorja v
Danah obhajali žegnanjsko sv. mašo za vse
pokojne iz soseske.
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Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
5. apr - Šmarata
12. apr - Viševek
19. apr - Markovec
- 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: 5
dne: 29. mar 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE
VELIKI ČETRTEK, 2.april
Veliki četrtek je dan duhovništva, zato se
duhovniki skupaj s svojim škofom zberejo pri
skupnem obhajanju najsvetejše daritve. Med
njo škof posveti sveto krizmo in blagoslovi
krstno in bolniško olje. V ljubljanski stolnici
bo krizmena maša ob 9. uri, h kateri ste
vabljeni tudi verniki iz vseh župnij.
Na večer Velikega četrtka pa duhovniki
skupaj s svojimi verniki slovesno praznujejo
dan duhovništva in dan postavitve svete
maše. Ta večer obhajamo spomin na zadnjo
večerjo, ki jo je Jezus tik pred svojim
trpljenjem obhajal s svojimi učenci.
ob 18h - vaje za ministrante
ob 19h - obredi Velikega četrtka in večerna
slovesna sveta maša
- po obredih molitev in češčenje
Jezusa v ječi
***
VELIKI PETEK, 3. april
Veliki petek je dan Jezusove smrti.
Cerkev, Kristusova nevesta, žaluje.
V naših svetiščih ta dan ne obhajamo svete
maše. Oltarji so prazni, brez križev,
svečnikov, prtov in rož. Cerkev daje videz
zapuščenosti in razdejanja.
- dan strogega posta
ob 15h - molitev križevega pota v farni cerkvi
POBUDA RADIA OGNJIŠČE:
Sodelavci Radia Ognjišče vabijo, da na veliki
petek ob uri Jezusove smrti (ob 15h)
prižgemo na oknih naših stanovanj svečo:
- v spomin na Jezusovo smrt in v
zahvalo za milost odrešenja,

- v spomin na žrtve 2. svetovne vojne in
po njej (ob 15h bo radijski prenos
križevega pota izpred kapele pred Hudo
jamo pri Laškem - rov sv. Barbare),
- v podporo vrednoti očetovstva in
materinstva ter otrokovih pravic.
Prižgimo na veliki petek ob 15h plamen vere,
upanja in ljubezni.
Zbranost, tihota in molitev so značilnosti
velikega petka. Ta dan je cerkev pri obredih
skromneje razsvetljena, na oltarjih ni cvetja.
Veliki petek gledamo kot dan žalovanja.
Obredi so dramatični, v besedah in kretnjah
uprizarjajo Jezusovo smrt in pogreb. Opis
Jezusovega trpljenja po Janezu nam slika
Kristusa kot zmagovalca nad grehom in
smrtjo.
Za svet, ki ga je Kristus odrešil, pojemo
posebne molitve, prošnje.
Križ je znamenje življenja in zmage, zato ga
slovesno počastimo skupaj s trikratnim
vzklikom in odpevom, nato posamično s
poklekom, poljubom, priklonom …, vmes je
petje primernih pesmi ali Očitanja. Sledi
obhajilo, skrivnostni delež pri Kristusovi žrtvi,
ki daje življenje. Ob koncu prenesemo sv.
Rešnje telo v Božji grob, sledi češčenje.
»Ni večje ljubezni, kot je ljubezen križa; ni
resničnejše svobode, kot je svoboda ljubezni; ni
polnejšega bratstva, kot je bratstvo, ki se
rojeva iz Jezusovega križa«
(Božji služabnik Janez Pavel II.).

ob 17.30h - vaje za ministrante
ob 19h - večerni obredi velikega petka
- po obredih molitev in češčenje Jezusa v
božjem grobu.

SVETE MAŠE:
PON

30.3.

Janez Klimak, opat
Jn 12,1-11

TOR

31.3.

SOB
Stari trg

ob 19h

1.4.

2.4.

VELIKI ČETRTEK
Jn 13,1-15

PET

3.4.

VELIKI PETEK
Jn 18,1-19,42

SOB

4.4.

VELIKA SOBOTA
Mr 16,1-7 vigilija

NED

5.4.

VELIKONOČNI PONEDELJEK
Mt 28,8-15

TOR

7.4.

8.4.

9.4.

Maksim Aleksandrijski, škof
Lk 24,35-48

PET

10.4.

Stari trg

ob 7h

++ MODIC Vinko in Justina, obl.

ob 10h

za farane

NED

++ LEKAN Jožefa in Janez

2. VELIKONOČ. - BELA
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA Jn 20,19-31

2. ZGONEC in NELEC
Stari trg

ob 19h

+ BAVEC Jože, obl.
2. družina OŽBOLT in KANDARE

Stari trg

ob 19h

+ AVSEC Vinko, 30. dan

PON

12.4.

13.4.

14.4.

B. Polje

ob 19h

+ MESTNIK Miran

Lidvina, devica
Jn 8, 21-30

Stari trg

ob 19h

obredi velikega petka

SRE

ob 15h

molitev križevega pota

B. Polje

ob 19h

obredi velikega petka

Helena Alzaška, kneginja
Jn 3,16-21

Stari trg

ob 19h

+ Alojz KOMIDAR in Rok MIHELČIČ

ČET

2. ZAKOVŠEK Borut, obl.

B. Polje

ob 19h

++ Janez in Alojzija MLAKAR

Bernardka Lurška, devica
Jn 3,31-36

Stari trg

ob 6.30h

++ bratje in sestre KRAŠEVEC

ob 10h

PET

15.4.

16.4.

17.4.

Simon Barsabejski, škof muč.
Jn 6,1-15

za farane
2. Vladimir STERLE, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ TROHA Marija in Alojz

SOB

Stari trg

ob 10h

++ Franc in starši MULEC (Stari trg)

Evzebij, škof

B. Polje

ob 8.30h

za izseljence

NED

Stari trg

ob 19h

ŽNIDARŠIČ Tilka, obl.

3. VELIKONOČNA nedelja

2. v priprošnjo dušam v vicah
za zdravje v družini Intihar

Lk 24,35-48

2. v zahvalo Mariji Romarici za uslišano proš.

Viševek

ob 18h

+ VESEL Jožica, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ ZABUKOVEC Jakob, obl.
2. za zdravje na čast Materi Božji
++ družina KOS in FLISEK

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ starši MESTNIK in družina VEBER, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina KOS, obl.

2. PIRNAR Jože

2. za božji blagoslov in
za zdravje družine v stiski

Domnij (Domen), škof muč.
Jn 21,1-14

B. Polje

ob 17.30h

++ Jožefa in Janez TROHA

(BP104)

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.

2. Marjeta in družina KANDARE
B. Polje

ob 8.30h

+ Sholastika MLAKAR

Stari Trg

ob 19h

+ Janez NARED
2. TRUDEN Frančiška (molitvena)

Martin I., papež muč.
Jn 3,1-8

TOR

2. STRLE Slavko in Justina

Maksim in Timotej, mučenca
Lk 24,13-35

ČET

za sosesko sv. Izidorja v Danah

+ JANEŽ Vinko, obl. (BP36)

Janez Krstnik de la Salle, duh.
Jn 5,1-3a.5-16

SRE

ob 18h

ob 19h

Jn 20,1-9

6.4.

Dane

ob 17.30h

VELIKA NOČ - Jezusovo
vstajenje

PON

2. PIRNAR Jože

++ Rezka in Franc OVSEC

Stari trg

Tomaž Tolentinski, mučenec
Mt 26,14-25

ČET

ob 19h

11.4.

B. Polje

Gvido, opat
Jn 13,21-33.36-38

SRE

Stari trg

Stanislav, škof mučenec
žegnanje Dane
Mr 16,9-15

18.4.

Jn 6,16-21

19.4.

Stari trg

+ ŠRAJ Janez, obl.

ob 19h

2. MAHNE Slava
+ ŠRAJ Emilija

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h + CINDRIČ Bogdan

Stari trg

ob 19h

2. OBLAK Darinka, obl.
(BP66)

++ starši in brata LAVRIČ, obl.
2. KRAŠEVEC Valentin in Ferdo, obl.

Stari trg

+ MERCINA Ivan, obl.

ob 19h

2. v zahvalo za uslišano prošnjo za zdravje
B. Polje

ob 17.30h ++ sestra, brat in sestra CVAR

Stari trg

ob 19h

na čast M. Romarice za blagoslov Slovenije
2. ŠEBENIK Viktor in TOMC Ivana, obl.

Podgora

ob 18h

+ Pavla DEBELJAK, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši in bratje TRUDEN
2. BENČINA Franc, obl.

B. Polje

ob 8.30h

- SPOVED PRED VELIKONOČNIMI PRAZNIKI:
na cvetno nedeljo, 29. mar., popoldne ob
15.30h bo v farni cerkvi v Starem trgu za
spoved na voljo več dekanijskih duhovnikov.
Spovedoval bom tudi v prvih treh dneh velikega
tedna 1 uro pred večernimi sv. mašami.
V župniji Babno Polje bom na voljo za spoved v
ponedeljek 1 uro pred večerno sv. mašo (ob
16.30h).
- VEROUK: v velikem tednu odpade, otroci se
udeležijo vseh tri velikonočne dneve: na veliki
četrtek, petek in soboto; naj pridejo poljubit in
počastit Jezusa v grobu, prinesejo k blagoslovu
jedila, in se udeležijo velikonočne procesije
- OBISK BOLNIKOV: pred velikonočnimi
prazniki bom obiskal bolne in ostarele ter jim
prinesel Najsvetejše na dom prve tri dni

+ JANEŽ Stanko

velikega tedna: v ponedeljek, torek in v sredo v
dopoldanskem času.
****
VELIKA SOBOTA, 3. april
- zjutraj ob 7.00h - blagoslov vode in
velikonočnega ognja pred farno cerkvijo v
Starem trgu in ob 7.30h v Babnem Polju
Jutranji blagoslovljen ogenj fantje in mežnarji
raznesejo po vseh hišah v župniji, ki si to želijo.
Po mnogih hišah pa nimate več krušnih peči ali
štedilnikov na drva, zato si v ta namen
priskrbite svečko, ki bo, prižgana z blagoslovljenim ognjem velike sobote, gorela do
velikonočnega jutra.

