na
na
na
na

2.
3.
4.
5.

postno
postno
postno
postno

-

molivci - Marija Romarica
pevci
osnovnošolski otroci
bralci božje besede

- PRVA SOBOTA: vabljeni k prvosobotni
pobožnosti na čast Jezusovemu in
Marijinemu Srcu v soboto, 1. aprila, 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.

- ŽEGNANJE NADLESK: po godu svoje
zavetnice (17. marec) soseska sv. Jedert v
Nadlesku obhaja v soboto, 18. marca, ob
16.30h žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni.
- god SV. JOŽEF - že v soboto, 18. marca,
bogoslužno obhajamo slovesni praznik sv.
Jožefa, moža device Marije in Jezusovega
rednika. Sv. maše ta dan bodo v Babnem Polju
ob 8h zjutraj in zvečer ob 18h v Starem trgu.
- TEDEN DRUŽINE 2017 - POGUMNO SRCE:
tudi letos bomo od nedelje, 19. marca (god sv.
Jožefa) do sobote, 25. marca (slovesni praznik
Gospodovega oznanjenja - materinski dan)
praznovali teden družine. Letos želimo ob
prazniku zavetnika družin izpostaviti pomen
možev in očetov. Možje, vabljeni, da prevzamete
pobudo in v tem tednu vi vodite MOLITEV PRI
VAS DOMA – eno desetko rožnega venca ali
običajno večerno molitev.
Ob prazniku sv. Jožefa - na 3. postno nedeljo,
19. marca, bo pri mašah preprost blagoslov
vseh fantov in mož.

- POSTNI SHOD na Križni gori: na 5. postno tiho nedeljo, 2. aprila, 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.
- OLJČNE VEJICE: v farni cerkvi v Starem
trgu in Babnem Polju si boste na 5. postno,
tiho nedeljo, 2. aprila, 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.

- praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA: v
soboto, 25. marca, obhajamo slovesni praznik
Gospodovega oznanjenja Mariji, ki ga
praznujemo tudi kot materinski dan.
Vabljeni k večerni sv. maši ob 18h v Stari trg in
ob 16.30h v Babno polje.
Otroci se bomo na praznik Gospodovega
oznanjenja po sv. maši v Starem trgu s
skromnim spominom in programom
zahvalili vsem našim mamicam.
- PREHOD NA POLETNI ČAS: iz sobote na
nedeljo, 26. marca, bomo prestavili urine
kazalce za 1 uro naprej.

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
19. mar. - Iga vas
26. mar. - Siga
2. apr. - Lož - Stari del
telefonske številke:

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

19.
mar

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Alma PETRIČ
Ana ŽNIDARŠIČ

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

26.
mar

Stanka ŠRAJ
Damjan FORJANIČ

Anica ANTONČIČ
Anja TRUDEN

Marija TROHA
Olga TROHA

2.
apr

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Bernarda KANDARE
Bernarda OKOLIŠ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

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: 4
dne: 12. mar 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

POZABLJIVI PES
Mesar je bil nemalo presenečen, ko je
videl psa vstopiti v njegovo mesnico.
Seveda ga je spodil ven, vendar se je pes
kmalu vrnil. Radoveden mesar je le
pristopil k njemu in videl, da v gobcu drži
papir. Na njem je bilo zapisano: "Prosim,
če lahko daste psu dvanajst klobas in dva
kilograma svinjskega mesa. Pes ima v
gobcu denar za plačilo." Mesar je res
zagledal denar, zavit v papirju. Vzel je
denar, dal meso v vrečko, jo izročil psu, ki
jo je zagrabil v svoj gobec in odnesel.
Mesar je bil tako presenečen in
radoveden, da se je odločil, čeprav bo
moral zapreti mesnico, psa zasledovati…
Pes je šel po ulici navzdol, prišel do
semaforja, spustil vrečko na tla, stisnil
gumb na semaforju in potrpežljivo počakal
na zeleno luč. Potem je prečkal cesto in šel
na avtobusno postajo ter pogledal vozni
red. Mesar je osupnil. Ko je prvi avtobus
prišel na postajo, ga je pes obšel in
pogledal, če je to njegova številka.
Ugotovil je, da ni, in čakal naprej. Prispel
je drugi avtobus in pes je spet preveril
številko. Tokrat je vstopil. Mesar pa za
njim. Avtobus je speljal, pes pa je skozi
okno občudoval naravo.

Po nekaj postajah je pes izstopil in peš
nadaljeval svojo pot. Mesar je še naprej
zasledoval psa, ko je ta naenkrat zavil k
precej lepi hiši. Prišel je do vrat, spustil
vrečko s stvarmi na tla in se zaletel v
vrata. Nič. Potem se zaleti še enkrat.
Nič. V hiši je vse tiho. Pes preskoči živo
mejo, skoči do okna, nekajkrat udari z
glavo v steklo in se vrne do vhodnih vrat.
Na vratih se pokaže uglajen mož. Začne
se dreti na psa in ga brcati. Mesar tedaj
reče začudeno: "Pa kaj je z vami, vaš pes
je pravi genij! Tako pametnega psa še
svoj živi dan nisem srečal." Mož mu
jezno odvrne: »Brihten? Ta pes? Lepo vas
prosim! Že drugič ta teden je pozabil
ključe doma.«

Nauk: Lahko presežete pričakovanja
mnogih, pričakovanj najbližjih, zlasti
svojega šefa, ne boste nikoli!

SVETE MAŠE:
PON

13.3.

SOB
Stari trg

ob 18h

Kristina, mučenka
Lk 6,36-38
TOR

14.3.

++ Rezka in Anton BARAGA, obl.
2. starši ZORMAN

Stari trg

ob 18h

Stari trg

ob 18h

Ludovika de Marillac, red.
Mt 20,17-28

ČET

16.3.

NED

2. OŽBOLT Ema

4. POSTNA NEDELJA
Jn 9,1-41

26.3.

3. v zahvalo in v blagoslov zakoncev Sterle

PON

Peregrin, redovnik
Jn 4,43-54

Viševek

ob 16.30h

+ MULEC Vinko, 7. dan

Stari trg

ob 18h

++ Janez MULEC, obl. in
družina MULEC - KRAPENC
2. Neža LEKŠAN in Ančka ZADEL

TOR

27.3.

28.3.

ob 16.30h

na čast sv. Jožefu za dober namen

Proterij, škof
Jn 5,1-16

PET

Stari trg

ob 18h

+ Marjan KRAJC

SRE

2. v dober namen

Bertold, redovni ustanovitelj
Jn 5,17-30

29.3.

Jedrt, devica opatinja
Mt 21,33-46

Viševek

ob 16.30h

+ STERLE Vinko, obl.

SOB

Stari trg

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

ČET

2. na čast sv. Družini v zahvalo in priprošnjo

Janez Klimak, opat
Jn 5,31-47

sv. Jožef - mož device
Marije (liturg. praznik)
žegnanje NADLESK
Mt 1,16-24a

B. Polje

ob 8h

Nadlesk

ob 16.30h za sosesko sv. Jedert v Nadlesku - žegnanjska

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ DEBELJAK Pavla, obl.

19.3.

3. POSTNA NEDELJA
- papeška
Jn 4,4-42

B. Polje

ob 8.30h

++ GRAJŠ Ivana in Janez

20.3.

Stari trg

ob 18h

Klavdija, mučenka
Lk 4,24-30
TOR

21.3.

SOB

Tomaž Tolentinski, misijonar
Jn 7,40-53

Serapion, škof mučenec
Mt 18,21-35
SRE

22.3.

23.3.

Stari trg

ob 18h

24.3.

Katarina Švedska, redov.
Mr 12-28b-34

++ starši FERBEŽAR

ob 16.30h

ob 18h

ob 18h
ob 16.30h

2. ŽNIDARŠIČ Alojz (Podcerkev), obl.
za farane

ob 10h

NED

1.4.

2.4.

B. Polje

ob 8.30h

++ Alojz in Marija KONC

Stari Trg

ob 19h

+ Jožef URBIHA, obl.
2. Alojz in Frančiška ŠKRBEC

Stari trg

2. družina KORDIŠ
Stari trg

++ Franc in Rezka OVSEC

ob 19h

2. Marija in Andrej TRUDEN
3. MLAKAR Jakob in Terezija (Kozarišče 37)
++ Anton in Helena TROHA (Babna Polica)

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ LIPOVEC

Stari trg

ob 19h

++ Janez in Jožefa LEKAN

2. na čast sv. Jožefu za zdravje

2. v dober namen za družino KIBIC
Vrhnika

ob 17.30h

++ družini STERLE in KOŠIR

Stari trg

ob 19h

+ KOMIDAR Frančišek (Klance; NSi)
2. OVSEC Janez in Stanislav KRAŠEVEC

B. Polje

ob 17.30h

++ Marija in Alojz TROHA

Stari trg

ob 7h

za farane

5. POSTNA - TIHA
NEDELJA
Jn 11,1-45
1. postni shod na Križni Gori

++ družina KANDARE in OŽBOLT

ob 19h

2. KRAŠEVEC Marija (Dane), obl.
+ Terezija STERLE (Kozarišče 21), obl.

ob 10h

3. Slavko, Ivan in starši STERLE (Podgora)
ob 15h

+ ANTONČIČ Jože

++ starši Vera in starši MULEC

ob 8.30h

po namenu

+ Ana STERLE, obl.

++ Franica, Ivan in Francka TURK
2. Marija TURK

B. Polje

++ Janez in Kristina MLAKAR

ob 7h

B. Polje

2. v zahvalo in priprošnjo sv. Judu Tadeju
Stari trg

Stari trg

Križna g.

3. na čast Jezus. in Marij. Srcu (posvetitev)
Stari trg

++ POJE Marija, ŠUŠTARJEVI in MARKOVI

3. Tone ZAJC (duhovnik)
2. starši in sinova ULE

Alfonz Turibij iz Mongroveja
Lk 11,14-23
PET

(Prevec)

2. starši in bratje OVSEC

Lea, spokornica
Mt 5,17-19
ČET

++ HRIBAR Angela, obl. in Andrej
3. za Božji blagoslov in pomoč

ob 18h

31.3.

Gvido, opat
Jn 7,1-2.10.25-30

++ družina LIPOVEC

2. za Božje varstvo
Stari trg

PET

30.3.

2. družina MOHAR in Drago METELKO
3. Jože TROHA in Jožica URBIHA

PON

B. Polje

3. OVSEC Franc, obl.

2. na čast Sv. Duhu za razsvetljenje

B. Polje

18.3.

2. KRANJC Gabrijela

++ Alojz, Marija in Vilko KODRCA in sorodniki

Hilarij Oglejski, škof
Lk 16,19-31
17.3.

+ Marija LEKŠAN

ob 18h

3. ANTONČIČ Ivan

++ starši STERLE in RAZDRIH

Mt 23,1-12

15.3.

Stari trg

3. na čast M. Božji in sv. Antonu za zdravje

Matilda, kraljica
SRE

25.3.

GOSPODOVO OZNANJENJE
Lk 1,26-38

+ Janez MLAKAR

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.

- MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: v postnem
času molimo skupaj križev pot v farni cerkvi v
Starem trgu 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 ob 14h.
Križev pot v farni cerkvi na postne nedelje
pripravijo in vodijo:

