SRE

25.3

Stari trg

ob 18.00h

+ Marija PALČIČ (Markovec 40)
2. na čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu

GOSPODOVO
OZNANJENJE

B. Polje

ob 16.30h

za zdravje po namenu

ČET

Stari trg

ob 18.00h

+ Franc MLAKAR, obl.

26.3.

2. + Helena STRNIŠA

Larisa (Lara), muč
PET

27.3.

Stari trg

ob 18.00h

Stari trg

ob 18.00h

28.3.

29.3.

5. POSTNA
NEDELJA tiha
(Mt 4,1-11)

+ Ivana Marija KOČEVAR, 30. dan
3. ++ Franica in Ivan TURK, obl.

Bojan, kn

NED

+ Anton MLAKAR, obl.
2. v zahvalo

Rupert, šk
SOB

B. Polje

ob 16.30h

+ Janez VEBER in vsi ++ RIHTARJEVI

Stari trg

ob 7.30h

za farane

Stari trg

ob 10.00h + Pavla DEBELJAK, obl.
2. + Franc OVSEC, obl.
3. + Angela URBIHA, obl.
4. po namenu

B. Polje

ob 8.30h

++ družina MLAKAR (BP 100)
2. ++ stari starši in družina OŽBOLT (BP 27)

PON

30.3.

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 8.00h

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 19.00h

B. Polje

ob 17.30h

+ Blaž LIPOVAC

Stari trg

ob 19.00h

++ Ivana in Janez PALČIČ

Amadej, vojvoda
TOR

31.3.
1.4.
2.4.
3.4.

Sikst I. pp-muč
1. petek
SOB

4.4.

družina ŽAGAR
2. ++ Valentin in Ivka ter Ivan FRBEŽAR, obl.

Teodozija, muč
PET

++ Andrej in Marija STERLE, obl.
2. + Silva ČESNIK

Irena in Agapa, muč
ČET

++ družina ZBAČNIK
2. + Franc ŠKERBEC

Kornelija, muč
SRE

++ Milka in Lojze KOTNIK, obl.
2. ++ Vinko in družina BARAGA, obl.
+ Borut ZAKOVŠEK, obl.
2. živa in ++ družina MILHARČIČ

Izidor, šk
1. sobota

2. ++ družini KOS in TRUDEN
3. + Mitja KODRCA
B. Polje

ob 17.30h

++ Franc, obl. in Frančiška MIKLAVČIČ

5.4.

Stari trg

ob 7.30h

za farane

CVETNA NEDELJA
(Mt 17,1-9)

Stari trg

10.00h

NED

SPOVED ob
15.30h ???

NAŠE OZNANILO

2. ++ starši in bratje TRUDEN, obl. (St. trg)
++ Franc, obl. in družina BARAGA
2. ++ Terezija, obl. in Marta STERLE
B. Polje

ob 8.30h

+ Marija TROHA (Franetova), 30. dan
2. ++ Marija, obl. in Alojz TROHA
3. ++ Janez in Alojzija MLAKAR

VSAK DAN MAŠUJEM ZASEBNO PO PRVEM NAMENU. URO MAŠEVANJA DOLOČIM SAM,
GLEDE NA POTEK DNEVA. KO BO PONOVNO OMOGOČENO JAVNO MAŠEVANJE VELJA OZNANJENI RAZPORED! ZARADI VAŠE IN LASTNE VARNOSTI DO IZBOLJŠANJA RAZMER, ODPOVEDUJEM VSA NAJAVLJENA KOSILA IN OBISKE. HVALA ZA RAZUMEVANJE. Blaž Dobravec, župr.

OZNANILO ŽUPNIJ STARI TRG PRI LOŽU IN BABNO POLJE
let. 48 številka: 4 dne: 15. MAREC 2020 ● www.zupnija-staritrg.si ● FB:@svetijurijst
ŽUPNIJSKI URAD STARI TRG PRI LOŽU
ODGOVARJA: župr. Blaž DOBRAVEC
01/705-89-60; 031/771-113
e-mail: blaz.dobravec@gmail.com
Duhovni pomočnik Anton: 041/315-788
bolniška župnija LJ: 01/232-04-49
Dragi farani Loške doline in Babnega Polja!
ZARADI EPIDEMIJE SO VSE OZNANJENE SVETE
MAŠE DO PREKLICA ODPOVEDANE.

Po prvem namenu bom vsak dan
maševal zasebno.
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim
katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri
nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo
odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo,
postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede,
spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma
spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
KAJ JE DUHOVNO OBHAJILO IN KAKO GA
PREJETI?

Krščanska vera nam daje potrebni pogum,
saj smo "v živo" povezani s Troedinim
Bogom, z Marijo in posebej tistimi svetniki, ki
so nam še posebej pri srcu. Povezanost je
lahko različno močna.
V času, ko se ne moremo udeležiti svetih
maš, je močno priporočeno "sprejemati"
duhovno obhajilo. Prejmemo ga lahko ob
molitvenem obisku cerkve, ko sedimo v klopi
in Jezusa v tabernaklju prosimo, da nas v
naši notranjosti obišče. Seveda je to
primerno tudi vedno, ko sveto mašo
spremljamo po medijih in pride čas obhajila.
Sicer pa vedno, ko si zaželimo posebej
močne Božje bližine in seveda tudi bližine
svetnikov, saj kjer je Bog očitno navzoč, so
tudi svetniki z njim.
Duhovno obhajilo lahko obhajate v naslednji
obliki:
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato
pokrižamo.
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo
ter zmolimo kesanje.
3) Preberemo evangelij dneva.

URADNE URE:

V ČASU EPIDEMIJE JE ŽUPNIJSKI URAD
ZAPRT! SP REM LJAJTE N AS P REKO SP LETNE
STRANI ALI FB PROFILA. V NUJNEM PRIMERU POKLIČITE PO TELEFONU ALI PIŠITE NA ELEKTRONSKI
NASLOV.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi
(bodite pozorni na to, kaj vam govori in
kakšne občutke prebuja v vas).
5) Obudimo vero in zmolimo veroizpoved
(posebej ob nedeljah).
6) Sledi duhovno obhajilo v spodnji ali podobni
obliki: (pri spremljanju svete maše po medijih
- radio, TV, youtoube, facebook ... izpustimo
vse predhodno) TOREJ ZMOLIMO MOLITEV:
Jezus, verjamem, da si navzoč v
Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem
se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi
jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim
Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem
pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te
ne morem prejeti zakramentalno, Te
prosim, da prideš k meni duhovno: prosim
Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v
njem.
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo,
hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno
združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil
od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem
v Tebi. Amen.
6) Molitev končamo z znamenjem križa.
Ne prepustimo se strahu, kajti ta ni od Boga (1 Jn
4,18), ampak se pustimo voditi pameti in
duhovnemu razločevanju. Ne dovolimo, da nam
nastala situacija v duhovnem pomenu "uide iz
rok". Uporabimo jo raje za utrditev vere, upanja
in ljubezni ter občestvenega duha, ki se lahko
krepi tudi, ko so določeni stiki omejeni. Pa tudi za
zavest o človekovi krhkosti in nemoči, ki naj
postane
vstopno
mesto
za
Božjo
moč.
"Zdaj pa pogum, vse ljudstvo v deželi!" (Ag 2,4)
Marjan Turnšek, upokojeni nadškof

Kot omenjeno poleg svetih maš do preklica ni
možnosti prejema svete spovedi, odpade celoten verouk, petkova in nedeljska pobožnost
križevega pota, srečanja molitvenih skupin,
srečanja mladih, animatorjev, skavtov, pevcev,
zakonskih skupin in ministrantov. Prav tako
odpade
sobotno
čiščenje
cerkve.
Preložijo se volitve za novo sestavo ŽPS. Prav
tako odpade predviden blagoslov obnovljene
notranjosti zvonika (19.3.) ter praznovanje ob
materinskem dnevu na obeh župnijah (25.3.).
V smrtni nevarnosti je ob ustrezni zaščiti dovoljena podelitev bolniškega maziljenja. Pogreb
se opravi brez pogrebne maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna maša bo darovana po
preklicu navodil.

Po navodilu škofovske konference je v času
epidemije za zdrave osebe možen obisk cerkve, vendar je lahko na enkrat v cerkvi največ 10 oseb.
Cerkev v Starem trgu je odprta vsak dan
med 10.00 in 12.00 ter med 16.00 in
18.00. Odprt je le glavni vhod, kjer je tudi
možnost razkuževanja rok. Prosimo, če pred
napravo, ki samodejno dozira razkužilo odprete obe dlani in si razkužilo temeljito vtrete.
Cerkev v Babnem Polju je odprta v času,
ko je oznanjena redna sveta maša.
POZIV K MOLITVI:
V Starem trgu se bo vsak večer ob 20.00
oglasil veliki zvon ter celotno župnijo
povabil k molitvi. Takrat ste verniki posebej povabljeni, da se doma ustavite, ugasnete različne zaslone naprav ter zmolite Oče
naš, Zdrava Marija, Slava Očetu ter litanije
sv. Roka. Ta svetnik velja za priprošnjika v
hudih nalezljivih boleznih.
Založba Družina brezplačno daje v uporabo bogoslužni mesečnik Magnifikat, ki ga dobite z vpisom
spodnje povezave v spletni brskalnik:http://

www.druzina.si/flip/revije/magnificat/2020/3m/mobile/
index.html S tem priročnikom lahko zelo lepo oblikujete družinsko nedeljsko bogoslužje Božje besede ter prejem duhovnega
obhajila.
LITANIJE SVETEGA ROKA
Gospod, usmili se, Kristus, usmili se, Gospod, usmili
se, Kristus, sliši nas, Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas. Bog Sin, Odrešenik sveta, Bog Sveti Duh, Sveta Trojica, en sam
Bog. Sveta Marija, – prosi za nas. Sveti Jožef, Sveti
…I.., zavetnik naše župnije
Sveti Rok, veliki Božji prijatelj
Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec
Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti
Sveti Rok, ljubitelje evangeljskega uboštva
Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine
Sveti Rok, dosleden v krepostih
Sveti Rok, pribežališče bolnikov
Sveti Rok, moč slabotnih
Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov

Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja
Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih
Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezljivih
bolezni
Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih bolezni
Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik
Sveti Rok, tolažba umirajočim
Mi grešniki, - prosimo te usliši nas.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše
zaupne molitve
Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih
bolezni
Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za dušo
in telo
Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v naših
stiskah
Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdržati v
težavah in preizkušnjah
Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje v
tvojo previdnost
Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost iskrenega
kesanja
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za spreobrnjenje
Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela
ljubezni do bližnjih
Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v dobrem
Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno
krščansko življenje
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno zadnjo uro.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, milostno usliši
naše prošnje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi
nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas,
o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se
nas.
Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik. Da
postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Vsemogočni veči Bog! V svoji previdnosti si
nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v
hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v
težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo
vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam
tudi zdaj, ko je zaradi epidemije nove gripe ogroženo
zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu.
Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči
zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu
svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki
potrebujejo našo pomoč in bližino. Naj zdravi na
duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Poleg molitve, berite Sveto pismo ter duhovno literaturo! Spremljajte: hozana.si, biblija.net, radio-ognjisce.si, katoliska-cerkev.si,
… V angleščini: ewtn.com, catholic.com,...

PON

16.3.

Stari trg

ob 18.00h

+ Vinko STERLE, 7. obl.
2. ++ Jože in Tilka ŠRAJ

Hilarij Oglejski, šk.

3. + Marija ZAKRAJŠEK, obl.
TOR

17.3.

Stari trg

ob 8.00h

Jedrt, dev.
SRE

18.3.

2. za družino MILHARČIČ in za zdravje
Stari trg

ob 18.00h

Ciril Jerzuzalemski,
šk-c.uč
ČET

19.3.

+ Frančiška OKOLIŠ

+ Malči LEKŠAN, obl.
2. + Magdalena RAVŠELJ
3. na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

Stari trg

ob 18.00h

JOŽEF, JEZUSOV
REDNIK

+ Marija KOČEVAR, 30. dan
2. v zahvalo za uspešno opravljeno delo
3. + Jožef STERLE ter starši in bratje
4. + Jožef ŽAGAR, 2. obl.

PET

20.3.

B. Polje

ob 16.30h

+ Marija TROHA (Franetova), 7. dan

Stari trg

ob 18.00h

+ Jože ULE, 2. obl. in vsi ++ ULE

Klavdija, muč

2. + Branka LEKŠAN

3. + Ivan LAVRIČ, 2. obl. (Markovec 6)
SOB

21.3.

Stari trg

ob 18.00h

Nikolaj iz Flüe

+ Jožef URBIHA, obl.
++ starši ŠKERBEC in sorodniki

Nadlesk

ob 16.30h žegnanje za sosesko

B. Polje

ob 16.30h

+ Janez MLAKAR, obl.
2. Ivanka JOZELJ

NED

22.3.

Stari trg

ob 7.30h

2. ++ Vencelj in Frančiška TRUDEN

4. POSTNA
NEDELJA laetare
(Mt 4,1-11)
POSTNI SHOD

+ Alojz ŽNIDARŠIČ, obl.

3. + Marija PALČIČ
Stari trg

ob 10.00h ++ Terezija in Anton BARAGA, obl.
2. ++ starši ZORMAN, obl.
3. + Franc TRUDEN
4. v zahvalo za 63 let skupnega življenja

PON

23.3.

K. Gora

ob 15.00h za farane

B. Polje

ob 8.30h

++ starši in brat KOVAČ

Stari trg

ob 18.00h

++ starši in bratje PIRC in GERBEC
2. ++ Marija in družina TURK, obl.

Rebeka, red

3. ++ brat FRANC in starši TRUDEN
TOR

24.3.

Katarina, red.

Stari trg

ob 8.00h

++ Stanko in Terezija TAVZELJ, obl.
2. za Božji blagoslov in pomoč

