- PRVA SOBOTA: vabljeni k prvosobotni
pobožnosti na čast Jezusovemu in Marijinemu
Srcu v soboto, 5. marca, ob 17h v farni cerkvi.
Naj bo to naša skupna priprava na obisk kipa
Fatimske Matere Božje. Na voljo bo tudi
spovednik za sv. spoved eno uro pred večerno
sv. mašo.
- OLJČNE VEJICE: v farni cerkvi v Starem
trgu in Babnem Polju si boste na 5. postno,
tiho nedeljo, 13. marca, vzeli domov oljčne
vejice, ki jih bomo potrebovali za praznovanje
na cvetno nedeljo. Darovi zanje so namenjeni
za primorske župnije, ki nam bodo priskrbele
te oljke.
- ŽEGNANJE NADLESK: po godu svoje
zavetnice (17. marec) soseska sv. Jedert v
Nadlesku obhaja v soboto, 19. marca, ob
16.30h žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni. Ofer pri
maši bo namenjen za ureditev škarpe okrog
cerkve sv. Jedert.
- god SV. JOŽEF - v soboto, 19. marca,
obhajamo praznik sv. Jožefa, Jezusovega
rednika. Ker moramo letošnji praznik
Gospodovega oznanjenja zaradi VELIKEGA
PETKA (25. marec) prestaviti, bomo letos
materinski dan obhajali kar skupaj s sv.
Jožefom. Naj bo torej letos ta dan kar DAN
STARŠEV, dan očetov in mater, dan, ko se
bomo spomnili in se zahvalili svojim očetom in
materam. Sv. maše na sv. Jožefa bodo v
Babnem Polju ob 8h in zvečer ob 18h v
Starem trgu.
- RADIJSKI MISIJON na radiu Ognjišče:
Od 13. do 19. marca 2016 bo v programu
Radia Ognjišče potekal 11. Radijski misijon, ki
ga bodo vodili papeški pridigar p. Raniero
Cantalamessa in slovenski bratje kapucini.
Začetek bo v Vipavskem križu (13.3.) ob 10h in
sklep bo 19.3. ob 10h pri svetem Jožefu v
Mariboru. Somaševanje bo vodil nadškof
metropolit Alojzij Cvikl.

Program:
10.15Predstavitev kapucinskega svetnika v luči
Božjega usmiljenja.
12h Prenos sv. maše iz kapucinske cerkve,
kjer bo relikvija sv. p. Pija
17h Osrednji nagovor p. Cantalamesse
20h Prenos rožnega venca
21h Ponovitev nagovora in predstavitve
svetnika.
Od 14.3. do 18.3. bo ob 11h molitvena ura in
ob 12h sveta maša. Na prvi (13.3.) in zadnji
(19.3.) dan misijona bo molitvena ura ob 9h in
sveta maša ob 10h. Nadaljujemo s tradicijo t.i.
SPOVEDNEGA DNE na cvetni petek (18.3.
2016). V vsaki dekaniji po Sloveniji bo ena
cerkev, kjer bo priložnost za spoved od jutra do
večera (pri nas bo v župniji Cerknica). Za ta
dan (18.3.) so naši škofje dali tudi pobudo, da
se naj organizira na željo papeža Frančiška 24
ur za Gospoda - 24 urno češčenje
Najsvetejšega, ki se lahko poveže s 24 urnim
spovedovanjem.
- SPOVEDOVANJE pred velikonočnimi
prazniki: na cvetno nedeljo, 20. marca, bo ob
15.30h v farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu
na voljo več dekanijskih duhovnikov za sv.
spoved pred prazniki. Vabljeni, da očiščenih
src praznujemo naš največji krščanski praznik.
- POSTNE DUHOVNE VAJE v ŽELIMLJEM:
za osnovnošolske otroke in srednješolce
- Post 2016
26.-28. februar: fantje in dekleta (4. do 7. razred)
4.-6. marec: fantje in dekleta (8. in 9. razred)
11.-13. marec: fantje in dekleta (9. razr.+srednješolci)

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

6.
mar

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Katarina KANDARE
Katarina TRUDEN

Jelka OŽBOLT
Ivanka GRAJŠ

13.
mar

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Katja PREVEC
Klemen KRAŠEVEC

20.
mar

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Klavdija OKOLIŠ
Luka AVSEC

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Marija TROH
Olga TROHA
Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
6. mar. - Siga
13. mar. - Lož - Stari del
20.mar. - Lož - Mali vrhek
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
- 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: 44
številka: 3
dne: 28. feb 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

KAKO BITI USMILJEN V LETU BOŽJEGA USMILJENJA
Praktični predlogi
Na spletni strani Aleteia (http://
aleteia.org/2015/12/07/54-ways-to-bemerciful-during-the-jubiliee-year-ofmercy/) so ob začetku Izrednega svetega
Leta usmiljenja objavili članek z
naslovom: »56 načinov kako biti usmiljen v času
Jubilejnega leta usmiljenja«. Ameriške kristjane so
želeli izzvati s konkretnimi predlogi kako živeti Sveto
leto. Članek je lahko v izziv tudi slovenskim
kristjanom, zato ga objavljam (po kosih). Kakšen
predlog je morda v našem prostoru težje uresničljiv,
nas pa še toliko bolj izziva k temu, da seznam
dopolnimo ali celo napišemo svojega… Bog, ki je
usmiljen, želi našega usmiljenja!

1. Opusti sarkazem; ta je nasprotje usmiljenja:
»Postavi, GOSPOD, stražo k mojim ustom, čuvaj
vrata mojih ustnic!« (Ps 141,3)
2. Znebi se odvečnih stvari. Dele svoje stvari s
tistimi, ki jih potrebujejo.
3. Pokliči nekoga, ki je osamljen. To stori tudi če
veš, zakaj je osamljen. Še posebej, če to veš.
4. Napiši nekomu pismo s prošnjo po
odpuščanju. Če ga ne moreš poslati, ga pokropi
z blagoslovljeno vodo, prosi Jezusa naj bo
usmiljen z vama obema in pismo sežgi ali
zakoplji.
5. Nauči se uporabljati to molitev: »Dragi Bog,
blagoslovi *(ime osebe, ki mi gre na živce) in
bodi usmiljen z mano.
6. Načrtuj mini romanje v bližnje svetišče. Na
poti se trudi uresničevati telesno delo
usmiljenja »popotnike sprejemati« kot Kristus.
7. Naredi nekaj prijaznega, kar bo v pomoč
nekomu, s katerim se sicer ne razumeš
najbolje, ali, ki je bil do tebe krivičen.
8. Bodi pozoren na svoje obnašanje na
internetu. Ali so tvoja sporočila namenjena
poniževanju drugih ali graditvi bratstva.
9. Daruj za sv. mašo za žive, za prijatelje in
družinske člane, celo tujce, o katerih si bral ali

slišal, da jim je težko.
10. Bodi dovolj darežljiv in dovoli drugim, da ti
pomagajo; ljudje potrebujejo občutek, da so
potrebni.
11. Če nisi želel nekomu greniti življenja,
priznaj, da si mu ga grenil in ga prosi
odpuščanja.
12. Sprejmi nasvet kardinala Dolana, in nosi s
seboj darilne kartice za zastonj kavo in hitro
hrano, da jih lahko daš brezdomcem.
13. Vzemi si čas in v molitvi premišljuj dobre
lastnosti nekoga, ki ga težko sprejemaš. Isto
stori tudi s svojimi domačimi.
14. Pošlji kartico, rože, darilce ali sporočilo
nekomu ob pol-letnici smrti nekoga, ki ga je imel
rad. Po tem času večina neha prepoznavati svojo
žalost.
15. Ponudi se za varuško zaposleni mami, da si
lahko vzame par ur zase.
16. Pripravi obed (ali kupi bon za kosilo) mami,
ki je pravkar rodila ali posvojila otroka ali
nekomu, ki se sooča z izgubo.
17. Drži svoj opravljivi jezik.
18. Ponudi se, da namesto zelo zaposlenega
starša opraviš kakšno stvar (trgovina, likanje,
sprehod psa,…)
19. Če se ne moreš usesti poleg brezdomca, vsaj
pošlji kakšen dar ustanovi, ki to počne (npr.
Karitas).
20. Če s kom deliš posladek, vzemi manjši kos.
21. Nauči se telesna in duhovna dela usmiljenja,
in svojim otrokom pokaži, kaj pomenijo.
22. Namesto, da izgubljaš potrpljenje z nekom
(osebno ali po internetu), poskušaj slišati
njegove strahove. Prosi Boga za »razumevajoče
srce«, kot je to storil Salomon.
23. Starejšemu človeku ponudi, da ga pelješ k
sv. maši.
(se nadaljuje...)

SVETE MAŠE:

PON

29.2.

Antonija iz Firenc, opatinja
Lk 4,24-30

TOR

1.3.

NED

Stari trg

ob 18h

2. brata Vinko in Jože MLAKAR
ob 16.30h

+ MULEC Neža, 30. dan

Stari trg

ob 18h

+ ŠTRUKELJ Pavla

Albin, škof
Mt 18,21-35

SRE

2.3.

Agnes Praška, klarisa
Mt 5,17-19

ČET

3.3.

Kunigunda, kraljica
Lk 11,14-23

PET

4.3.

Kazimir, poljski kraljevič
Mr 12,28b-34

SOB

5.3.

Hadrijan, mučenec
Lk 18,9-14

NED

6.3.

2.

Stari trg
Viševek

ob 18h
ob 16.30h

Perpetua in Felicita, mučenki
Jn 4,43-54

2. Mici MEHLE (iz Argentine)

TOR

+ Jožica VESEL, obl.

Ludovika de Marillac, redovnica
Jn 8,21-30

+ Vladimir STERLE
2. Nataša ŠKERBEC

SRE

ob 16.30h

+ GERL Frančiška

Stari trg

ob 18h

++ družina STERLE

Hilarij Oglejski, škof
Jn 8,31-42

ČET

Patrik, škof misijonar
Jn 8,51-59

B. Polje

ob 16.30h

++ družina MLAKAR (BP100)

Stari trg

ob 18h

++ družina BAVEC (Iga vas 7)

PET

Ciril Jeruzalemski, škof cerk. uč.
Jn 10,31-42

B. Polje

ob 16.30h

++ LIPOVEC Janez in Frančiška

Stari trg

ob 7h

za farane

+ LIPOVEC Anton, obl.

Stari Trg

ob 18h

++ starši STERLE in RAZDRIH
2. na čast Materi Božji za zdravje

Viševek

ob 16.30h

+ STERLE Jožef (Vrhnika 31)

Stari trg

ob 18h

++ Vera in Franc MULEC, obl.

Viševek

ob 19h

+ PONUDA Zora Marija, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ družina KOTNIK

2. Ivan STERLE (Kozarišče 82

2. Francka, Ivan in Franjica TURK
Viševek

ob 16.30h

+ ANTONČIČ Jožef, 30. dan

Stari trg

ob 18h

+ Jože RAVŠELJ
2. Ludovik KANDARE

Pudob

ob 16.30h

+ LEKŠAN Marija, 30. dan

Stari trg

ob 18h

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije
2. po namenu na čast Jez. in Marij. Srcu
++ starši HRIBAR in DROBNIČ

ob 10h

++ starši in bratje GRIS

B. Polje

ob 8.30h

++ družina LIPOVEC (BP75)

Jožef, Jezusov rednik
žegnanje v Nadlesku
Lk 2,41-52a

B. Polje

ob 8h

Stari trg

ob 18h

++ Kristina in družina MODIC

Nadlesk

ob 16.30h za sosesko sv. Jedrt v Nadlesku

Stari trg

ob 7h

++ Franc in Ludvik MLAKAR, obl.

ob 10h

za farane

2. BENČINA Marija in Franc

NED

CVETNA NEDELJA

Stari trg

ob 18h

++ družina KODRCA in KOČEVAR

Inocenc I., papež
Jn 7,40-53

+ Nataša ŠKERBEC

ob 8.30h

+ Frančiška TROHA (Lukova)

SRE

12.3.

ob 15h

B. Polje

ob 18h

++ GRAJŠ Ivana in Janez

SOB

Križna g.

ob 16.30h

ob 19h

11.3.

2. ZALAR Francka, obl.

Stari trg

B. Polje

Benedikt, škof
Jn 7,1-2.10.25-30

+ DEBELJAK Pavla, obl.

B. Polje

Jn 5,1-3a.5-16

PET

za farane

ob 10h

19.3.

Janez od Boga, redovnik

Makarij Jeruzalemski, škof
Jn 5,31-47

ob 7h

SOB

++ starši Frančiška in Janez ŠRAJ, obl.
2. ULE Miro in Zinka, obl.

10.3.

18.3.

Stari trg

2. Janez in Jožefa KRAŠEVEC, obl.

ob 18h

ČET

17.3.

2. MULEC Janez

Stari trg

Frančiška Rimska, redovnica
Jn 5,17-30

16.3.

2. Janez MULEC

+ KOMIDAR Marija, 7. dan

9.3.

15.3.

Viševek

ob 16.30h

8.3.

14.3.

Matilda, kraljica
Jn 8,1-11

+ Jakob BARAGA

Škrile

TOR

PON

ob 18h

Lk 15,1-3.11-32

7.3.

družina KODRCA, Anton in Helena TROHA

Stari trg

4. POSTNA NEDELJA

PON

++ AVSEC Ivan, obl. in Marija

Viševek

13.3.

5. POSTNA - TIHA
NEDELJA
Jn 8,1-11

ob 16.30h

++ starši, brat in sestra CVAR

Stari trg

ob 18h

++ France, Jože, družina TRUDEN

Viševek

ob 16.30h

+ ŽNIDARŠIČ Tilka

Stari trg

ob 18h

++ družina RAVŠELJ, TRUDEN, NELEC

(Nadlesk 12)

2. Ludovik KANDARE

ob 16.30h

++ družina RAVŠELJ MLAKAR

Stari trg

ob 18h

++ Terezija in Stanko TAVZELJ

B. Polje

ob 16.30h

2. v zahvalo za Božje varstvo
++ Marica in Vinko POJE, obl.

2. pokojna in živa
družina STERLE in ZABUKOVEC
ob 8.30h

++ starši in brat KOVAČ

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik v Ukrajini 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 za vaše rajne v domači fani cerkvi.

B. Polje

Viševek

++ Ivan in družina STERLE

Lk 22,14-23,56

B. Polje

2. na čast Materi Božji za zdravje

2. za srečen porod

20.3.

2. Tilka in Jože ŠRAJ

- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA:
vsak POSTNI PETEK ob 18h v farni cerkvi v
Starem trgu najprej molimo križev pot, potem
sledi sv. maša.
na POSTNE NEDELJE
ob 15h v farni cerkvi v Starem trgu:
- na 3. postno nedeljo - vodijo cerkv. pevci
- na 4. postno nedeljo - vodijo birmanci
- na 5. postno nedeljo - bralci bož. besede
ob 15h na Križni gori: oblikujete sami
- POSTNI SHOD na Križni gori: na 5. postno tiho nedeljo, 13. marca, ste popoldne vabljeni

ob 14h k molitvi križevega pota pri kapelicah od
Sv. Ane do cerkve Sv. križa. Molitev vodijo
bralci božje besede. Ob 15h bo v cerkvi sv.
Križa na Križni gori sv. maša s postnim
nagovorom.
V farni cerkvi boste tudi molili križev pot ob
15h, molitev oblikujete sami.
- PRVI PETEK: v petek, 4. marca, bom obiskal
bolne in ostarele po župniji in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
Možnost za redno mesečno spoved: ob 8h ob
17h v Starem trgu, v Babnem Polju po maši.

