NED

10.5.

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

Stari trg

ob 7.30h

2. + Ivan ŽAGAR
Stari trg

11.5.

2. + Marjeta TRUDEN, obl.
B. Polje

ob 8.30h

+ Anton, obl.

Šmarata

ob 19.00h

v čast Materi Božji in sv. Jožefu za dušno in

Estela, muč

2. + Marija PALČIČ (Markovec 40)

TOR

12.5.

Stari trg

ob 8.00h

+ KREPAJEV Slave

SRE

13.5.

Stari trg

ob 19.00h

++ Janez, Francka in Frančiška TURK, obl.

ČET

14.5.

Blo. Polica ob 19.00h

za blagoslov pri delu v vasi

PET

15.5.

Stari trg

+ Marija JURKOVIĆ, 30. dan

ob 19.00h

Zofija (Sonja), muč
SOB

16.5.

Janez Nepomuk,
muč
NED

17.5.

2. + Franc ŠKERBEC
Stari trg

PON

18.5.

ob 19.00h

++ ŠTEFANČIČ in ŠTIRN
2. + Franc TRUDEN

Dane

ob 17.30h

žegnanje za sosesko

Stari trg

ob 7.30h

++ Franc, družina in sorodniki AVSEC

10.00h

za farane

6. VELIKONOČNA Stari trg
NEDELJA
(Jn 14,15-21)

2. + Anton ŠPEH, obl.

B. Polje

ob 8.30h

+ Feliks LEKŠAN, 4. obl.

Viševek

ob 19.00h

za blagoslov na polju

Janez I., pp

2. na čast Mariji Romarici za blagoslov Slo.

prošnji dan

3. ++ Alojzij in Terezija OVSEC, obl.

TOR

19.5.

Lož-Peter

ob 19.00h

za blagoslov na polju

SRE

20.5.

Podcerkev ob 19.00h

za blagoslov na polju
2. + Franc BAVEC, 19. obl.

prošnji dan
Stari trg

ob 19.00h

++ Ivana, obl. in Matevž KLANČAR

VNEBOHOD

B. Polje

ob 17.30h

za blagoslov na polju

PET

22.5.

Stari trg

ob 19.00h

za konec epidemije covid 19

SOB

23.5

Stari trg

ob 19.00h

+ Ivanka KRAŠEVEC, 40. obl.

Renata, spok

Škrilje

ob 17.30h

žegnanje za sosesko

NED

Stari trg

ob 7.30h

za družini ŽNIDARŠIČ in KRAŠEVEC

ČET

21.5.

24.5.

7. VELIKONOČNA
NEDELJA
(Jn 17,1-11)

NAŠE OZNANILO

ob 10.00h ++ Marjeta in Jože TRUDEN, obl.

(Jn 14,1-12)

PON

za farane

2. ++ Marija in Lojze MLAKAR
Stari trg

10.00h

za farane

B. Polje

ob 8.30h

živi in ++ sorodniki POJE (M)

OZNANILO ŽUPNIJ STARI TRG PRI LOŽU IN BABNO POLJE
let. 48 številka: 6 dne: 26. APRIL 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

ŠMARNICA
Koronavirus. Menda ima obliko krone.
Pravi posmeh vabilu: »Pridi, pridi z
Libana; pridi, da boš kronana.« Prihaja
ne oziraje se na vse karantene v svoj
maj.
Ne
pozna
zaprek
razen
zaledenelosti
v
človeškem
srcu.
Tja žal niti majska
Kraljica ne more.
Doseganji
veki,
stoletja; ljudje so
v trumah bežali k
Njej, da je le stalo
kje kako Marijino
znamenje.
Odganjala je kugo
in Turke, vojske
in
lakoto.
Spremljala
je
izseljence,
brezdomce,
begunce,
popotnike,
romarje. Razumne in blodnjave, mlade
in postarane. Prestrezala je strele,
umirjala grom. Uglasila se je v
zvonove, da nam še zdaj naznanjajo
avemarijo. Pred Njenim zvonom se je z
glave privzdignil vsak klobuk in pred
Njenim znamenjem tudi. Porednež in
cinik bosta rekla: klobukov ni več. Res
komaj še kakšen, žal so se porazgubile
tudi pobožne navade. Opešala je verska
zavest. Vas kdaj zaskeli pri srcu, če
niste odmolili angelovega čaščenja, ko
je zazvonilo poldan, jutranjo uro in
večerni ave?
Naj nas prebudi Njen
maj! Majska jutra, majske rose. Naj

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.

pride z Libana! Lepa šmarnica. Obrha
tokovi, ki po Dolini hite, v daljave naj
nosijo Njeno ime. Pohitimo se kesat za
vse grešnosti sveta, da bi našel spet
Boga.
B. Golob
NADALJEVANJE ŽIVLJENJA V
OMEJITVAH
Zagotovo
vsi
budno spremljamo
dogajanje v zvezi z
epidemijo bolezni
covid 19. Tovrstna
epidemija je zelo
močno posegla v
naša življenja in
ustaljene navade.
Prinesla je mnogo
omejitev in tudi
iskanja
novih
možnosti. Še nikoli v več kot 2000 letni
zgodovini krščanstva bogoslužje ni bilo
tako drastično omejeno. Upravičeno se
pojavlja veliko število zarot in dvomov.
Čigavi interesi naj bi povzročili takšno
stanje? Je virus naravnega izvora? Je v
ozadju res samo virus? Kaj je res in kaj
ne? Tega z gotovostjo ne bomo izvedeli
nikoli. Zaupajmo glasu Cerkve ter njenim
voditeljem, papežu in škofom. Zaupajmo
državnim voditeljem, ki so odgovorni za
javno zdravje. Hvala vsem, ki kljub
pomislekom spoštujete in upoštevate vsa
priporočila odgovornih.
Blaž, župr.

OBVESTILA:
-VEROUK: N adaljevanje verouka mora potrditi Slovenska škofovska konferenca. Upamo, da bomo letos izvedli še
kako veroučno uro, zaključili ocene ter
izdali spričevala. Veroučenci, ki redno
opravljajte kateheze, ki so objavljene na
naši spletni strani ali redno sami nadaljujete snov, boste letnik zaključili brez
težav. Ostali pa boste morali pridobiti
dodatno oceno.

-ŠMARNICE 2020: Letos zaradi še
vedo trajajoče epidemije ter negotovega
razvoja dogajanja v prihodnosti, ne bomo organizirali šmarnične pobožnosti za
otroke. Pri mašah med tednom (ko bodo spet omogočene) bomo prisluhnili
šmarničnemu branju za odrasle, ki letos
predstavljajo svetnika Janeza Henrika
Newmana.
-MAŠE NA PODRUŽNICAH: Kot boste
opazili v razporedu svetih maš, z majem
začenjamo ob ponedeljkih in četrtkih
obhajati maše na podružnicah. Ta dneva
pri fari ni svete maše. Maše na podružnicah lahko naročite do konca septembra.
-BIRMA:
N apovedana
slovesnost
svete birme za 9. maj, odpade! Trenutno
še nimamo informacij kdaj bodo letos
birme. Po vsej verjetnosti v jesenskem
obdobju za več župnij skupaj. O vsem
boste pravočasno obveščeni. Birmanci se
vsekakor pripravljajte na izpit, ki ga boste opravili pred birmo, snov vam je že
dolgo znana.
-PROŠNJI DNEVI: V dnevih pred
praznikom Gospodovega vnebohoda bomo obhajali prošnje maše za blagoslov
pri delu in za dobro letino.

-PRVO SVETO OBHAJILO: P raznik
prejema sv. obhajila za letošnje prvoobhajance iz 24. maja prestavljamo na 14.
junij! Upamo, da bodo takrat razmere že
omogočale večja druženja in dogodke.
Če to še ne bo omogočeno, bomo prvo
sveto obhajilo obhajali v jesenskem času.
-MAŠNI NAMENI: Svete maše lahko
naročate po telefonu, namene sprejemam do konca avgusta.
-ORATORIJ 2020: N ajavljeni datum
oratorija (29.6.-3.7.) za enkrat ostaja
nespremenjen. V naslednji izdaji Naših
oznanil bomo natančneje prestavili potek, oziroma morebitno prestavitev ali
odpoved.
-RAZPORED MAŠ: do preklica navodil
škofovske konference, duhovniki mašujemo zasebno. Dnevno lahko opravimo
samo eno sveto mašo, saj ni drugih pastoralnih potreb. Vsak dan torej mašujem po prvem oznanjenem namenu in se
spomnim tudi ostalih namenov. Vse
mašne namene, ki so pod številko 2. ali
3., redno oddajam duhovnikom, ki nimajo dovolj mašnih namenov in te maše
opravijo v tekočem ali naslednjem mesecu (zelo hitro). Hvala vsem, ki kljub zaprtem župnijskem uradu po telefonu naročate svete maše in s tem skrbite za
nemoteno življenje župnije.
-NEDELJSKE MAŠE: spremljajte
zlasti na TVSLO 2 ob 10.00h.

jih

VSA OSTALA OBVESTILA
SPREMLJAJTE NA OGLASNI TABLI
PRED CERKVIJO, PREKO NAŠE
SPLETNE STRANI:
http://www.zupnija-staritrg.si/
ALI FACEBOOK PROFILA:
https://www.facebook.com/svetijurijst/

Darove za župniji lahko v času epidemije nakažete samo preko (spletne) banke
ali pošte na spodnja računa. SKLIC: SI99 NAMEN: PUŠICA
ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU, P ot na Ulako 5, 1386 Stari trg
TRR: SI56 1915 0500 4075 702
ŽUPNIJA BABNO POLJE, Babno P olje 83, 1386 Stari trg
TRR: SI56 1914 6501 3660 468

VELIKA HVALA VSEM, ki kaj dobrega storite v korist obeh župniji in Vaših duhovnikov.

PON

27.4.

Stari trg

ob 19.00h ++ družini KOS in FLISEK

Hozana, dev
TOR

28.4.

2. ++ Marija KOČEVAR, Alojzija JANEŽ in
Vilijem KODRCA
Stari trg

ob 8.00h

Peter Chanel
SRE

29.4.

2. za zdravje in Božje varstvo
Stari trg

ob 19.00h + Zdravko ŽAGAR, obl.

Stari trg

2.++ starši Razdrih in sinova Stane in
Milan
ob 19.00h + Angela RAVŠELJ, 30. dan

Katarina, dev.cu
ČET

30.4.

Jožef Cottolengo,
red
PET

1.5.

2. + Vinko POLOS, obl.
3. za zdravje v družini
Stari trg

JOŽEF DELAVEC
Praznik dela

B. Polje

SOB

Stari trg

2.5.

Atanazij Veliki,
šk-c.uč
NED

3.5.

ob 19.00h za birmance, starše in novo zakonsko skup.
2. za obe družini in na čast MB za zdravje
ob 17.30h ++ Miran MESTNIK, bratje, sestre in starši
JANEŽ
ob 19.00h ++ Slavko, obl. in družina STERLE
2. + Ivan POJE, obl. in za zdravje v družini

G. Jezero

ob 17.00h maša za gasilce

Stari trg

ob 7.30h

4.VELIKONOČNA Stari trg
NEDELJA
duhovni poklici

(Jn 10,1-10)

++ Marija LESKOVEC in Marija BAJC

+ Ana STERLE, 6. obl.

ob 10.00h za farane
2. za pokojne gasilce
3. ++ Miro in starši KANDARE

B. Polje

ob 8.30h

++ Jožica in Petar URBIHA
2. + Antonija LIPOVEC - Tonica

PON

4.5.

Stari trg

ob 19.00h + Alojzija RAVŠELJ, obl.

Florijan (Cvetko)

2. + Gabrijela ZAKRAJŠEK, 3. obl.

muč

3. ++ družini ZAKRAJŠEK in KRAŠEVEC

TOR

5.5.

Stari trg

ob 8.00h

SRE

6.5.

Stari trg

ob 19.00h + Vinko KRAŠEVEC, 30. dan

Dominik Savio,
mladenič
ČET

7.5.

+ Jože ŠUMRADA, 2. obl.
2. + Emilija MERCINA
3. ++ Dragica in Anton VOLF, obl.

Stari trg

Gizela, op

ob 19.00h ++ starši in sestre GERKŠIČ
2. + Franc KOMIDAR, 14. obl.
3. za zdravje

PET

8.5.

Stari trg

ob 19.00h ++ Marija in Jože MLAKAR

SOB

9.5.

Stari trg

ob 19.00h na čast Svetemu Duhu (Prenova)

Klance

ob 17.30h žegnanje za sosesko

Pahomij, puš

