OBVESTILA:
- ŽEGNANJE na BLOŠKI POLICI: po godu
svojega zavetnika soseska sv. Vincencija na
Bloški Polici v soboto, 27. januarja, ob
16.30h obhaja žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni!
- NEDELJA SVETEGA PISMA - 28. januarja:
naslednjo nedeljo se posebej spominjamo knjige
vseh knjig – Svetega pisma. Bog ve kdaj in na
kakšen spomin je vezano naše prvo srečanje s
Svetim pismom. So bile to pripovedi naših babic
takole ob večerih, mogoče slikanica, prava
knjiga ali že zgoščenka (CD). Vse to so zgolj
posode za Božjo besedo, ki se spreminjajo s
časom. Vsebina – BOŽJA BESEDA – ostaja v
vseh časih ista in nespremenjena. Na njej
temelji naša krščanska vera. Bogu se lahko
zahvalimo za ta neprecenljivi dar naše vere.
Letošnja nedelja Svetega pisma se navezuje na
prizadevanje Cerkve na Slovenskem za
PRENOS VERE V DRUŽINI. Geslo letošnje
nedelje je Z BOGOM V DRUŽINI. Slovensko
biblično gibanje za vernike izdajajo revijo
BOŽJA BESEDA DANES. Pri msgr. Rudiju
Koncilju se lahko prijavite na KATOLIŠKI
DOPISNI SVETOPISEMSKI TEČAJ. V Ljubljani
se bo odvijal v Antonovi dvorani na Viču od 27.
januarja zvečer do 3. februarja opoldan
SVETOPISEMSKI MARATON. Vabljeni.
- SVEČNICA - v petek, 2. februarja, obhajamo
praznik Jezusovega darovanja - svečnica. Sv.
maši bosta v Starem trgu zjutraj ob 8h in
zvečer ob 18h, v Babnem polju ob 16.30h.
Pri vseh mašah bo na začetku blagoslov sveč.
Prinesite svoje sveče od doma, ali pa jih
preprosto po maši vzemite blagoslovljene domov.
Prižigali jih boste predvsem ob stiskah in ob
času hude ure. Po ustaljeni navadi bodo vaši
darovi za te sveče namenjeni za razsvetljavo v
cerkvi.
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 2.
februarja, bom obiskal bolne in ostarele in jim
prinesel Najsvetejše na dom. Eno uro pred
večerno mašo bo možnost za spoved.

- SV. BLAŽ - mučenec, sobota, 3. februarja:
Sv. Blaž je živel konec 3. stol. v Armeniji in kot
škof pretrpel mučeniško smrt leta 316. V vsej
Cerkvi velja sv. Blaž za priprošnjika zoper
bolezni grla in vsakega drugega zla. Legenda, ki
se opira na zgodovinsko jedro, namreč
pripoveduje, da je bil Blaž najprej zdravnik,
potem pa škof v Sebasti. Ko je začel cesar Licinij
preganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža. Peljali
so ga pred sodnika. Naproti mu je prihitela
vdova z edinim sinom in jokaje prosila svetnika,
naj reši otroka gotove smrti. Požrl je ribjo kost, ki
je niso mogli spraviti iz grla. Trpel je silne
bolečine. Sv. Blaž je nekoliko pomolil, dečka
blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni
materi. Sam pa je šel naprej v strašno smrt.
Češčenje sv. Blaža je bilo med vernim ljudstvom
že od nekdaj zelo razširjeno. V zvezi z
omenjenim čudežem, ki ga je storil svetnik na
poti v smrt, deli Cerkev vsako leto na god sv.
Blaža - Blažev blagoslov. Mašnik najprej
blagoslovi sveče za ta blagoslov s posebno
molitvijo. Nato vzame dve sveči, zvezani v obliki
križa, in ju približa grlu vsakega, kdor želi
prejeti Blažev blagoslov. Blagoslov podeli z
besedami: »Na prošnjo sv. Blaža, škofa in
mučenca, naj te Bog varuje bolezni v grlu in
vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha.« Na te besede odgovorimo z
"Amen".
Vabljeni k večerni sv. maši, pri kateri bomo
podeljevali tudi Blažev blagoslov.
- DAN ODPRTIH VRAT in INFORMATIVNA
DNEVA: Škofijska klasična gimnazija in
Jegličev dijaški dom v Šentvidu nad Ljubljano
vabita na Dan odprtih vrat v soboto, 27.
januarja od 8. ure zjutraj dalje. Spoznali
boste lahko pouk na gimnaziji, številne obšolske
dejavnosti in pestro življenje v dijaškem domu.
INFORMATIVNA DNEVA za osmošolce in
devetošolce pa bosta v petek, 9. februarja
2018, ob 9h in 15h in v soboto, 10. februarja
2018, ob 9h. Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu
na srednje šole.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

28. jan.

Ivanka NELEC
Jože MATEVŽIČ

Marija MOHAR
Marko GORŠE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

4. feb.

Marija RAVŠELJ
Stanka ŠRAJ

Mirjam KVATERNIK
Romana MULEC

Marija TROHA
Olga TROHA

11. feb.

Marija URBIHA
Helena TRUDEN

Simona LEVEC
Mirjam ŠTEFANČIČ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

- 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.

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
28. jan. - Viševek
4. feb. - Markovec
11. feb. - Vrhnika, Knežja Njiva
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

letnik: 46
številka: 1
dne: 31. dec. 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

BOŽJA BESEDA V PRILIKI:
ODPUŠČANJE
Zgodba govori o dveh prijateljih, ki sta
hodila skozi puščavo. Na neki točki
potovanja je med prijateljema prišlo
do prepira in eden je drugemu
primazal klofuto. Tisti, ki je klofuto
dobil, je bil prizadet, vendar je brez
besed napisal v mivko:
DANES ME JE MOJ NAJBOLJŠI
PRIJATELJ UDARIL PO
LICU.
Nadaljevala sta s hojo,
dokler nista našla oaze.
Odločila sta se, da se
okopata. Tisti, ki je dobil
klofuto se je zagozdil v
mulju in blatu in se začel
utapljati, vendar ga je
prijatelj rešil.
Ko si je mož opomogel od
skorajšnje utopitve, je
vgraviral v kamen:
DANES MI JE MOJ
NAJBOLJŠI PRIJATELJ
REŠIL ŽIVLJENJE.

Babno Polje - sv. Nikolaj

Prijatelj, ki ga je udaril in rešil, ga je
vprašal: Ko sem te udaril, si to
napisal na pesek, zdaj pa pišeš na
kamen. Zakaj?
Odgovoril je: Ko nas nekdo prizadene
bi morali to napisati v pesek da lahko
veter odpuščanja izbriše to bolečino.
Vendar ko kdo naredi kaj dobrega za
nas, moramo to vgravirati v kamen,
kjer veter tega nikoli ne more zbrisati.
NAUČI SE ZAPISOVATI
SVOJE BOLEČINE V
PESEK IN VREZOVATI
POMOČ DRUGIH V
KAMEN.
Pravijo, da je potrebna
minuta, da najdeš
posebno osebo, eno
uro, da jo pričneš
ceniti, en dan, da jo
vzljubiš in zanimivo:
potem je ne pozabiš
celo življenje.

SVETE MAŠE:
PON

22.1.

PET
Stari trg

ob 18h

Vincencij, diakon muč.
Mr 3,22-30
TOR

23.1.

2. starši in 3 bratje TRUDEN (St. trg)
3. Vinko, Jože in starši KANDARE
Stari trg

ob 18h

Henrik Suzo, dominikanec
Mr 3,31-35
SRE

24.1.

25.1.

26.1.

Timotej in Tit, škofa
Mr 4,26-34
SOB

27.1.

Stari trg

ob 18h

28.1.

3. MLAKAR Terezija in Anton, obl.
Stari trg

ob 18h

29.1.

3. Kristina KOMIDAR, obl.
Stari trg
B. Polje
Stari trg

31.1.

1.2.

Brigita Irska, opatinja
Mr 6,7-13

5.2.

TOR

ob 16.30h

+ Vladislava ŠOŠTARIČ

ob 18h

++ Anamarija in Janez OKOLIŠ

Pavel Miki, japonski muč.
Mr 7,1-13

6.2.

7.2.

ob 18h

++ Janez in Frančiška MARINČIČ, obl.
2. Janez, Kritina in družina MLAKAR

ob 16.30h

za blagoslov v zakonu KOŠIR KOMIDAR

Viševek

ob 16.30h

+ STERLE Jožefa

Stari trg

ob 7h

+ Ana BAVEC, obl.
2. TRUDEN Vencelj (Iga vas), obl.

ob 10h

za farane

B. Polje

ob 8.30h

++ Jožefa in Viktor TROHA, obl.

Stari Trg

ob 18h

+ Janez POROK, obl.
2. Tone, Mira, starši KANDARE (Šmarata)

Stari trg

ob 18h

2. Terezija in Stanko TAVZELJ
3. Vera ŽMITEK

+ ZADEL Ana, 30. dan

ob 18h

+ ANTONČIČ Jože, obl.

+ TURK Marija

Jožefina Bakhita, sužnja
Mr 7,24-30

2. Marija in Ludvik SRPAN

8.2.

3. za zdravje in blagoslov mlade družine

PET

Apolonija, devica mučenka
Mr 7,31-37

B. Polje

ob 8.30h

++ starši OŽBOLT

Stari trg

ob 18h

++ Andrej in Nežka OVSEC, obl.
2. družina KODRCA ter TROHA Anton in
Helena (Babna Polica)
+ MULEC Nežka, obl.
2. STERLE Jožefa
+ INTIHAR Marija (Mlakarčkova), obl.
2. za žive in pokojne BAVEC KLANČAR

SOB

9.2.

10.2.

Stari trg

ob 18h

2. Vinko in družina BARAGA

2. Marija KRAŠEVEC
Viševek

ob 16.30h

+ Marjan ŠRAJ, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ starši Andrej in Marija STERLE, obl.
2. na čast Materi Božji,
A. M. Slomšku in sv. Antonu

B. Polje

ob 16.30h

++ stari starši in vsi MIKLAVČIČ

Stari trg

ob 18h

+ Anica BOŽIĆ, obl.

Sholastika, devica redovnica
Mr 8,1-10
B. Polje

ob 16.30h

+ POJE Peter, obl. ter pokojni ŠUŠTARJEVI
in MARKAVI

NED

ob 7h

++ Janez in Julijana GORŠE, obl.

11.2.

Stari trg

6. NEDELJA med letom
Lurška Mati Božja
Mr 1,40-45

2. Ivana in Franc TRUDEN

2. MLAKAR Franc in Marjeta, obl.
ob 10h

+ MLAKAR Jože

za farane
3. Zora Marija PONUDA, obl.

3. v zahvalo angelu varuhu
ob 18h

++ Alojzija in Franc RAVŠELJ

ob 16.30h

ČET

Stari trg

v zahvalo na čast Materi Božji

Stari trg

za farane

ob 18h

Stari trg

Viševek

za sosesko sv. Vincencija na Bloški Polici

Stari trg

++ družini VESEL in OŽBOLT

Rihard, kralj
Mr 7,14-23

ob 7h

ob 18h

2. Janez ŠTEFANČIČ, obl.
ob 16.30h

3. STRLE Ivan in Ivanka
ob 16.30h

Stari trg

++ Janez in Terezija TRUDEN (Podgora), obl.

SRE

Stari trg

ob 10h

+ STERLE Jožefa (Kozarišče)

ob 18h

2. na čast M. Božji za družino ČRNIGOJ
Bl. Polica

Janez Bosko, duhovnik
Mr 6,1-6
ČET

PON

ob 8h

B. Polje

5. NEDELJA med letom
Mr 1,29-39

2. za zdravje

Martina, mučenka
Mr 5,21-43
SRE

4.2.

Agata, devica mučenka
Mr 6,53-56

3. s. Jakobina Frančiška MLAKAR, obl.
30.1.

NED

++ Jože in Marija ŠUMRADA, obl.

ob 18h

Konstanciij, škof
Mr 5,1-20
TOR

3.2.

Stari trg

Blaž, škof mučenec
Mr 2,13-17

+ KOMIDAR Frančišek
2. KOMIDAR Terezija

4. NEDELJA med letom
ned SVETEGA PISMA
Mr 1,21-28

PON

++ starši MULEC (Podgora)
2. Alojzija HACE PUHEK, obl.

Angela Merici, devica
Mr 4,35-41

NED

SOB

3. Jože in Frančiška GORŠE, obl.

Spreobrnitev ap. Pavla
Mr 16,15-18
PET

++ Alojzija in Franc RAVŠELJ
2. v dober namen

Frančišek Saleški, škof
Mr 4,1-20
ČET

++ družina OKOLIŠ

2.2.

Jezusovo darovanje SVEČNICA
Lk 2,22-40

B. Polje

ob 8.30h

+ TROHA Jože (Lukov), obl.

2. rodbina KODRCA

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod. Njim sem naprej posredoval

3. v zahvalo za vse dobro in v priprošnjo za
uspešno pot v življenju

vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje 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.

