verniku na glavo simbolično posuje
blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže
notranja razpoložljivost vernika za
spreobrnjenje oziroma svoje poboljšanje
življenja. 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.
Kristjani v postnem 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, v
POSTU (odpovedi) in v DOBRIH DELIH.
STROGI POST je na Pepelnico in na Veliki
petek, zdržek od mesa in mesnih jedi 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.
Post je čas za molitev, dobra dela in
odpoved za ljudi v stiski. Sedem petkov v
času posta lahko preživimo v bližini z
Bogom, skromno v hrani in razvadah, ter
solidarni z darovanim časom in pomočjo za
ljudi v stiskah. Naj bo post nov začetek za
našo dobrodelnost, pogum za dobra dela,
obisk starejših in onemoglih, pozornost
bližnjim in za vztrajnost v molitvi. Postni
čas nas spodbuja, da bomo z novimi
začetki postali boljši.

- PRVI PETEK: v petek, 3. 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.
- 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 - molivci - Marija Romarica
na 3. postno - pevci
na 4. postno - osnovnošolski otroci
na 5. postno - bralci božje besede
- PRVA SOBOTA: vabljeni k prvosobotni
pobožnosti na čast Jezusovemu in
Marijinemu Srcu v soboto, 4.
marca, ob 17h v farni cerkvi. Naj bo
to naša skupna priprava na obisk
kipa Fatimske Matere Božje ob 100
obletnici Fatimskih dogodkov. Na
voljo bo tudi spovednik za sv.
spoved eno uro pred večerno sv.
mašo.

- PREVENTIVNA SPODBUDA 40 DNI
BREZ ALKOHOLA v znamenje solidarnosti
z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, bolezni in
nesreč, ki so posledica prekomernega
uživanja alkohola.
- SLOVENSKA KARITAS: Dobrodelna
akcija za pomoč JV Evropi »Ne pozabimo« pridružimo se akciji Slovenske Karitas, ki
pomaga ljudem v stiski v bližnjih balkanskih
državah. (Albanija, Srbija, Makedonija, BIH...)
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

26.
febr

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Tatjana STRLE
Tomaž KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

5.
mar

Ivanka NELEC
Jelka TRUDEN

Veronika ŠPEH
Vida GORŠE

Marija TROHA
Olga TROHA

12.
mar

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Vida MLAKAR
Zdenko TRUDEN

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
26. febr. - Nadlesk
5. mar. - Podcerkev
12. mar. - Kozarišče - I. skupina
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: 45
številka: 3
dne: 19. feb 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
ALI LAHKO S PRVIMI SOBOTAMI
POMAGAMO DRUGIM?
Celotno fatimsko sporočilo hoče pomagati
ljudem, da bi živeli po Kristusovem evangeliju
in prišli v nebesa. Življenje po Jezusovem
nauku in njegovem zgledu prinaša med ljudi
mir in srečo že na tem svetu, zlasti pa jim
zagotavlja srečno večnost. Mnogi ljudje se za
Jezusov nauk in njegove zapovedi ne zanimajo.
Marija pa je mati tudi teh ljudi in jih hoče rešiti
za nebesa, zato se obrača na nas, da bi ji pri
tem pomagali. Po fatimskih pastirčkih nam
naroča, naj zanje molimo za spreobrnjenje in
delamo pokoro. To pomeni, da poleg molitve
vdano prenašamo različno trpljenje in
neprijetnosti ali si to celo sami naložimo. S tem
zadoščujemo za svoje in njihove grehe in
prosimo Božjega odpuščanja.
Ena od odličnih oblik, ki združuje molitev in
pokoro, zakrament sprave in zadostilno
obhajilo, je obhajanje petih prvih sobot na
fatimski način. Najprej vpliva na našo rast v
svetosti, saj v zadoščenje za svoje in tuje grehe
gremo k spovedi, molimo rožni venec, 15 minut
premišljujemo eno ali več skrivnosti rožnega
venca in prejmemo zadostilno sveto obhajilo.
Mati Marija nam obljublja, da nam bo ob smrtni
uri stala ob strani z vsemi milostmi, ki so
potrebne za naše zveličanje. Hkrati je to odličen
prispevek za svetovni mir in za mir po različnih
skupnostih, zlasti naših družinah.
S. Lucija se ni spomnila, da bi vprašala Marijo,
ali ta njena obljuba velja tudi za kakšno drugo
osebo, za katero opravljamo pet prvih sobot;
tudi za takšno, ki se za vero ne zmeni. Smemo
sklepati, da bi Marija Luciji to zagotovila. Ker je
celotno fatimsko sporočilo, tako angelu miru
kakor Materi Mariji, usmerjeno na reševanje

Babno Polje - sv. Nikolaj
ljudi za nebesa, lahko po človeško sklepamo,
da velja tudi za druge, saj je Bog neskončno
usmiljen in je takšno sklepanje skladno s
Svetim pismom in naukom Cerkve. To pomeni,
da pred smrtjo ne bodo odklonili prejema
zakramentov, ali bodo vsaj obudili popolno
kesanje nad svojimi velikimi grehi. Seveda to
ne sme biti potuha za neresno in grešno
življenje.
MOTIVI, ZARADI KATERIH NAJ BI OBHAJALI
PET PRVIH SOBOT
- Jezus in Marija sta to pobožnost priporočila, zato jo
iz ljubezni do njiju izvajamo;
- zahvaljujemo se za petmesečni Marijin obisk v
Sloveniji od 13. maja do 13. oktobra 2016 in se
poglabljamo v angelova ter Marijina sporočila in
naročila;
- na ta način učinkovito prispevamo k obhajanju
stoletnice fatimskih dogodkov;
- dobro se pripravljamo na posvetitev ali obnovitev
posvetitve Marijinemu in Jezusovemu Srcu;
S to pobožnostjo raste naša ljubezen do Matere
Marije in Sina Jezusa;
- S tem obhajanjem stopamo v središče naše vere, ki
se razodeva v sveti Evharistiji, zakramentu pokore
in molitvi ter premišljevanju rožnega venca, ki je
evangelij, spremenjen v molitev;
- Tako se širi poglobljena molitev rožnega venca, ki
je marsikje popolnoma izginila; z molitvijo in
premišljevanjem skrivnosti rožnega venca
podoživljamo celotno Jezusovo in Marijino življenje;
- S to pobožnostjo se utrjuje zavest grešnosti in
odprtost za Boga ter potreba po spravi in
zadoščevanju za naše grehe;
- Tako se pospešuje pogostna spoved in zavest
grešnosti ter potreba po Božjem odpuščanju;
- To je učinkovito sredstvo za dosego zveličanja;
S tem prispevamo k miru na svetu in v različnih
skupnostih;
- V nas se poživljajo božje kreposti: vera, upanje in
ljubezen

p. Anton NADRAH, Stična

PON

20.2.

Stari trg

ob 18h

Jacinta in Frančišek Marto
Mr 9,14-29
TOR

21.2.

2. TRUDEN Frančiška (Iga vas), obl.
3. KRAŠEVEC Jakob, obl.
Stari trg

ob 18h

Peter Damiani, škof
22.2.

3. BENČINA Marija, obl.
Stari trg

ob 18h

Sedež apostola Petra
Mt 16,13-19
ČET

23.2.

24.2.

25.2.

Stari trg

ob 18h

26.2.

+ Marija KOMIDAR, obl.

Stari trg

ob 18h

28.2.

ob 16.30h + ANTONČIČ Ivan

Stari trg

ob 18h

+ AVSEC Ivan, obl. in Marija
2. Ema ŠRAJ

Stari trg

ob 14h

v zahvalo za 60 let skupnega življenja: diamantna
poroka - STERLE Veronika in Stanislav

ob 7h

++ Ivanka in Nežka OVSEC

ob 10h

za farane

1.3.

ob 8.30h

+ Jožica URBIHA, obl.

Stari trg

ob 18h

++ družina TURK in VODNIK
2. Francka in Janez TURK
3. za zdravje

Stari trg

ob 18h

2.3.

ob 8h

++ Kristina in družina MODIC, obl.

ob 18h

++ Miro in družina KANDARE
2. HACE Anton (Jurjevec)

B. Polje

ob 16.30h po namenu

Stari trg

ob 18h

3. Jože, Vinko, starši KANDARE
++ Milka in Alojzij KOTNIK

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 19h

B. Polje

ob 16.30h + TROHA Viktor, 30. dan

2. ANTONČIČ (Vrhnika)

Konigunda, kraljica

Mt 9,14-15

+ INTIHAR Marija (Lož), 30.dan
2. po namenu za Božje varstvo

Lk 9,22-25
3.3.

6.3.

+ VESEL Jožica, obl.

++ KOČEVAR Franc in Slava, obl.

ob 18h

2. na čast M. Božji za zdravje družine Črnigoj

Viševek

ob 16.30h

+ ŽNIDARŠIČ Tilka

Stari trg

ob 7h

++ družina TRUDEN (Nadlesk 25)

ob 10h

za farane
2. družina KOS in TRUDEN

B. Polje

ob 8.30h

+ Anton LIPOVEC, obl.

Stari Trg

ob 18h

v zahvalo za Božje varstvo

Fridolin, opat
Mt 25,31-46

SRE

7.3.

8.3.

2. KRANJC Gabrijela
3. KOMIDAR Frančišek
B. Polje

ob 19h

+ MESTNIK Miran

Stari trg

ob 18h

++ Janez in Jožefa KRAŠEVEC, obl.
2. Anton, Jože in starši MLAKAR

Stari trg

++ Ivana in Jakob BARAGA

ob 18h

Janez od Boga, red. ustan.
Lk 11,29-32
ČET

9.3.

2. Jože TRUDEN (Smelijevo)
Stari trg

+ ZALAR Francka, obl.

ob 18h

Frančiška Rimska, redovn.
Mt 7,7-12
PET

10.3.

40 mučencev iz Armenije
Mt 5,20-26
SOB

11.3.

Benedikt, škof
Mt 5,43-48
NED

12.3.

2. Rudi HRIBERNIK
+ Stanislav KRAŠEVEC, obl.

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 16.30h

++ ŠRAJ Tilka in Jernej
ter sinova Jože in Jernej

Stari trg

ob 18h

++ Mirko, obl. in Zinka ULE

B. Polje

ob 16.30h

++ starši in brat KOVAĆ

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez in družina SRPAN

2. v dober namen za pokojno druž. KIBIC

2. MUŽAR Zdene in OREL Silvo

2. POSTNA NEDELJA
Mt 17,1-9

2. MARKOVČIČ Marjeta
B. Polje

Stari trg

Neža Praška, klarisa

PET

++ LESKOVEC Vinko in Ivan, obl.
2. v zahvalo za vse prejete dobrote in milosti

PEPELNICA - zač. posta
Mt 6,1-6.16-18

ČET

PON

2. Anton ŠPEH, obl.
B. Polje

Stari trg

1. POSTNA NEDELJA
Mt 4,1-11

+ KOMIDAR Franc (Lož), 30. dan

B. Polje

Roman, opat
Mr 10,28-31
SRE

5.3.

Perpetua in Felicita, muč.
Mt 6,7-15

3. Marija MULEC, družini MULEC in AVSEC

Gabrijel ŽMB, redovnik
Mr 10,17-27
TOR

NED

TOR

3. Ivan STERLE, obl.
27.2.

4.3.

Kazimir, poljski kraljevič
Lk 5,27-32

3. Terezija KOMIDAR
2. STERLE Ivanka

8. NEDELJA med letom
Mt 6,24-34

PON

SOB

2. Stanislav KRAŠEVEC

Valburga, opatinja
Mr 10,13-16
NED

(Umrla v Čilu, doma iz Kozarišč)

3. PONUDA Marija Zora, obl.

Matija, apostol
Jn 15,9-17

SOB

++ starši Vencelj in Frančiška TRUDEN
2. s. Ema TELIČ, 30. dan

Polikarp, škof in mučenec
Mr 9, 41-50
PET

+ INTIHAR Marija (Stari trg), 30. dan
2. na čast sv. Blažu za zdravje v grlu

Mr 9,30-37

SRE

+ KOMIDAR Frančišek, 30. dan

ob 8.30h

++ LIPOVEC

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod, predvsem v
misijonih: v Turčiji - p. Martin Kmetec, ali na Madagaskarju - g. Tone Kerin, v Ukrajini ... Njim sem 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 vsi, ki ste
darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači farni cerkvi.

- POSTNI ČAS: v sredo, 1. marca, 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. V letošnjem postnem času
imaš novo priložnost, da se odločiš za pravo
pot, ki vodi k Jezusu - pot molitve, odpovedi,
posta, svete evharistije in pot veselja. Izkoristi
priložnost in letošnji post nameni temu, da
Jezusa še bolj spoznaš in se Mu približaš.
Na PEPELNIČNO SREDO se po cerkvah vsako
leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik

