- SKAVTSKA AKCIJA ZBIRANJA STAREGA
PAPIRJA: vsako leto nas naši skavti vabijo, da
jim pomagamo zbirati odpadni papir. Od petka,
27. aprila, do ponedeljka, 14. maja bo na
parkirišču pod farovškim skednjem pri farni
cerkvi v Starem trgu postavljen kontejnar, v
katerega lahko prinesete odpadni papir.
Pomagajte našim skavtom.
- TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE:
v tednu od 15. do 22. aprila bo vsa vesoljna
Cerkev molila za duhovne in predvsem
duhovniške poklice. Brez duhovnikov smo
izgubljeni. To čutijo že mnoge župnije, ki nimajo
svojega pastirja. Zato si v tem tednu podajmo
roke in jih sklenimo v skupni molitvi. Postanimo
Cerkev, ki rojeva duhovnike, »Božje poslance«,
da bo bodo »varovali šibke, postavili pokonci
padle, poiskali izgubljene, vsem pomagali in
vsem s svojo roko pokazali varno pot v večno
domovino« (A. M. Slomšek). Na 4. velikonočno
nedeljo ob našem farnem žegnanju bomo
obhajali nedeljo Dobrega Pastirja. Gospoda
bomo torej prosili tudi, da nam nakloni nove
duhovne poklice.
- SV. BIRMA:
slovesnost podelitve zakramenta sv. birme
za 41 letošnjih birmancev (8. in 9. razred
verouka) bo v torek, 1. maja, ob 8h v župniji
Babno Polje, ob 10h v župniji Stari trg.
Birmovalec bo g. ljubljanski pomožni škof
Franci ŠUŠTAR.
- IZPIT za birmance pred duhovnikom
izpraševalcem iz škofije bo v soboto, 21. aprila,
od 11h naprej v kaplaniji. Opravljeni izpit je
pogoj za pristop k zakramentu sv. birme.
- DEVETDNEVNICA: Birmanci, botri in starši
bomo v tednu pred birmo (od 23. do 30. aprila)
vsak dan ob 19h obhajali bližnjo pripravo in
skupno molitveno »devetdnevnico«. Udeležba na
tej devetdnevnici je za birmance obvezna, za
starše in botre pa zelo priporočena.
- SREČANJE z g. škofom birmovalcem
Francem Šuštarjem bo v četrtek, 26. aprila,
ob 18h. Vse naše farno občestvo (veroukarji,
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- 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

ministranti, birmanci, starši, botri, pevci,
ključarji in člani ŽPS... pričakamo škofa ob 18h
v farni cerkvi. Po sv. maši bo imel škof tudi
srečanje s ključarji in člani ŽPS iz obeh župnij.
- SESTANEK za starše birmancev bo v torek,
24. aprila ob 18h (pred večerno sv. mašo) v
farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu. V sredo,
25. aprila, ob 17h pa v farni cerkvi sv.
Nikolaja v Babnem Polju.
- 1. MAJ - sv. Jožef, zavetnik delavcev
Vsako leto začenjamo mesec maj s praznikom
sv. Jožefa delavca, praznikom delavcev. Torej
praznik očetov in mater, ki dneve in dneve
dajete svoje najboljše življenjske moči za ljubi
kruhek. Praznik svetega Jožefa, delavca, nas
zato nujno sprašuje o delavnosti, zanesljivosti,
pravičnosti in poštenosti, kakršen je sveti Jožef
bil. O pravičnosti in poštenosti delavcev in
delodajalcev in sicer na vseh področjih življenja.
O pošteno opravljenem delu in o pravičnem
plačilu za opravljeno delo.
- MARIJIN MESEC MAJNIK - ŠMARNICE:
Šmarnice za otroke z naslovom PRIPOVEDI O
MARIJI je napisal Lojze Kozar ml. »Po Mariji k
Jezusu,« je bila in je še vedno najbolj varna pot
za srečno večnost, da bi nebeško Gospo čim
bolje spoznali, se navdušili nad njo in jo
posnemali. Tako bomo zanesljivo izpolnili
Jezusovo voljo in zaživeli kot dobri ljudje,
kristjani in državljani. Otroci boste vsak dan za
spodbudo dobili tudi nalepko z Marijino podobo.
Šmarnice za odrasle z naslovom FATIMSKA
PASTIRČKA NAS UČITA ŽIVETI pa je pripravil
p. Branko Petauer OCist.
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 4. maja,
bom obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
- FLORJANOVA NEDELJA: 6. maja, bo pri sv.
maši v Babnem Polju ob 8.30h in v Starem
trgu ob 10h postroj in blagoslov gasilcev ter
sv. maša na čast sv. Florjanu za vse žive in
pokojne gasilce iz obeh župnij.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
22. apr. - Lož - Mali Vrhek
29. apr. - Podlož
6. maj - Podgora, Vrh, Babna polica
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
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Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

- CELODNEVNO ČEŠČENJE:
pred godom farnega zavetnika sv.
Jurija, v soboto, 21. aprila, bomo v
župniji Stari trg obhajali DAN
CELODNEVNEGA ČEŠČENJA.
Jutranja sv. maša bo ob 8h, potem pa
bomo izpostavili Najsvetejše v češčenje in
molitev. Celodnevno češčenje svetega
Rešnjega telesa je velik trenutek za
vsakega izmed nas, za župnijo in naš
kraj, v katerem je naš dom. Ta dan nam
Bog sam prihaja naproti in želi biti z nami.
Vabi nas, žejne in obtežene, da nas
okrepča. Bog ne potrebuje našega
češčenja, ampak ga potrebujemo mi, da
bomo bolj ljudje in bolj bratje in sestre
med seboj. Povabljeni, da skupaj molimo
in si izprosimo na priprošnjo našega
zavetnika sv. Jurija Božji blagoslov:
ob 8h - sv. maša
ob 9h: Podgora, Vrh, Babna Polica
ob 10h: Dane, Klance, Jezero, Laze, Otok
ob 11h: Nadlesk, Podcerkev
ob 12h: Stari trg, Pudob
ob 13h: Markovec, Knežja Njiva, Vrhnika
ob 14h: Iga vas, Viševek
ob 15h: Šmarata, Kozarišče
ob 16h: Bloška Polica, Lož, Podlož, Sv.
Ana
ob 17h: SLOVESNI ZAKLJUČEK:
sv. maša, pete litanije Srca Jezusovega,
zahvalna pesem in blagoslov z
Najsvetejšim.

FARNO ŽEGNANJE:
v nedeljo, 22. aprila, pred godom
svojega zavetnika župnija Stari Trg
obhaja ŽEGNANJSKO nedeljo. Vabljeni
k slovesni sv. maši ob 7h in ob 10h!
Po sv. maši ob 10h bo še farno druženje
pred cerkvijo. POVESELIMO SE SKUPAJ.
Dobre žene naprošam, da napečete
kakšno pecivo za pogostitev ob tem
farnem žegnanju.

SVETE MAŠE:
PON

16.4.

Bernardka Lurška, devic
Jn 6,22-29
TOR

17.4.

Stari trg

ob 19h

++ OREL Silvo in Zdravko ĐURIĆ

PET

Viševek

ob 17.30h

+ Frančiška KOČEVAR, 30. dan

Stari trg

ob 19h

Simon Bersabejski, škof
Jn 6,30-35
SRE

18.4.

ob 19h

Cita, devica
Jn 14,1-6

B. Polje

ob 17.30h

++ družina MLAKAR (BP100)

+ Janez NARED

SOB

Stari trg

ob 19h

+ Marija BAJC, obl.

2. za žive in pokojne sorodnike ŽNIDARŠIČ

Peter Chanel, duh. mučenec
Jn 14,7-14

Viševek

ob 17.30h

+ MLAKAR Franc, 30. dan

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

NED

Stari trg

2. na čast Mariji Pomagaj za zdravje
in za duše v vicah

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
Jn 15,1-8

3. BAVEC Maks, obl.
Stari trg

ob 19h

Evzebij, škof
Jn 6,35-40

3. za uspešno operacijo
ČET

19.4.

PET

20.4.

21.4.

29.4.

ob 17.30h

+ MERCINA Katarina, 7. dan

Stari trg

ob 19h

+ Ivan MERCINA, obl.

PON

2. za živo in pokojno družino ČRNIGOJ

Pij V., papež
Jn 14,21-26

3. za zdravje
Stari trg

ob 19h

Teotim, misijonar
Jn Jn 6,52-59

SOB

28.4.

sv. Rok
Leon IX., papež
Jn 6,44-51

(Pepca)

30.4.

++ Marjeta ter družina KANDARE in BARAGA

TOR

2. Franc BENČINA, obl.

Jožef Delavec - praznik
dela - SV. BIRMA
Mt 13,54-58

3. na čast sv. Antonu v zahvalo
Viševek

ob 17.30h

+ Marjan ŠRAJ

Stari trg

ob 8h

g. Lojze HOSTNIK

ob 17h

++ Janez in Frančiška BARAGA

SRE

1.5.

2.5.

B. Polje

ob 17.30h

++ ĐURAN Valentin in Viktorija

ČET

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

Filip in Jakob, apostola
Jn 14,6-14

2. vsi pokojni iz družine BARAGA

B. Polje

ob 8.30h

+ Anton MLAKAR, obl.

PON

Stari trg

ob 19h

za žive in pokojne iz družin BAVEC KLANČAR

23.4.

sv. Jurij, mučenec farni zavetnik
Jn 10,1-10
TOR

24.4.

SRE

25.4.

26.4.

Marija, Mati dobrega svet
Jn 13,16-20

PET

3. Franc, Marija KOČEVAR, obl.

Florijan, mučenec
Jn 15,12-17

SOB

3. za zdravje

Gotard, menih škof
Jn 15,18-21

Stari trg

ob 19h

++ starši Frančiška in Janez ŠRAJ, obl.
2. družina ŽAGAR in MOHAR
3. Marija ČABAKOVIČ, obl.

ob 19h

4.5.

2. Marija POROK
+ LEKŠAN Malči, 30. dan

Stari trg

3.5.

2. MARKOVČIČ Marjeta

ob 17.30h

Marko, evangelist
Mr 16,15-20
ČET

++ France in družina TRUDEN (Nadlesk 14a)

Škrile

Fidelis, duhovnik muč.
Jn 10,22-30

+ ŽAGAR Jožef, 30. dan
2. BUH Slavka in Andrej

2. Ivana in Franc TOMC
ob 7h

za farane

ob 10h

v zahvalo Materi Božji za vse žive in
pokojne duhovnike v župniji
2. LEVEC Ivanka, obl.

B. Polje

ob 8.30h

+ OŽBOLT Janez

Stari Trg

ob 19h

+ ŽAGAR Zdravko, obl.
2. družina ZBAČNIK

Stari trg

ob 10h

NED

5.5.

6.5.

+ DORNIK Bernard, obl.
2. ZADEL Ana

B. Polje

ob 8h

++ MIKLAVČIČ Franc in Frančiška, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Alojzija RAVŠELJ, obl.
2. Ivan, obl. in družina POJE
3. ŠKERBEC Anton

(Kozarišče 35)

4. VELIKONOČNA - ned.
Dobrega Pastirja FARNO žegnanje
v Starem trgu
Jn 10,11-18

ob 10h

2. BUH Slavka

Atanazij, škof cerk. učitelj
Jn 15,1-8

Anzelm, škof cer. učitelj
celodnevno češčenje v
Starem trgu
Jn 6,60-69
22.4.

+ Mirjana TRUDEN, obl.

Stari trg

2. AVSEC Marijan in Lojzka

27.4.

+ Slavko STERLE (Kozarišče), obl.

Stari trg

ob 19h

Viševek

ob 17.30h

+ STERLE Ana, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Emilija MERCINA, obl.

2. KRAŠEVEC Ludvik

2. Marija KRAŠEVEC
3. ZAKRAJŠEK Gabrijela, obl.
Viševek

ob 17.30h

++ Francka, obl. in družina INTIHAR

Stari trg

ob 19h

++ starši in sestre GERKŠIČ, obl.

Bl. Polica

ob 17.30h

++ Milena in Alojz LIPOVEC
in vsi pokojni SLAVINI

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši in bratje PIRC in GERBEC

2. Alojz LEKŠAN, obl.

6. VELIKONOČNA NEDELJA
nedelja turizma
Lk 15,9-17

2. za žive in pokojne gasilce
B. Polje

ob 8.30h

za žive in pokojne gasilce

3. za zdravje
Stari trg

ob 19h

+ ULE Jože, 30. dan
2. Anton in Frančiška POJE, obl.
3. Alojz LEKŠAN

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

