- PROŠNJI DNEVI:
pred praznikom Gospodovega vnebohoda
obhajamo ti. prošnje dneve, v katerih prosimo
Gospoda za blagoslov na polju in za
odvrnenje od hude ure. Naravne nesreče nas
vedno znova opominjajo, kako je naše življenje
in imetje zelo negotovo. Božja beseda pove: "Nič
ni tisti, ki sadi in seje, ampak ta, ki daje rast,
Bog. »Kuge, lakote in vojske - reši nas, o
Gospod!« Zavedati se moramo, da je vse v
Božjih rokah.
Sv. maša in molitev v ta namen bo v ponedeljek
v Podcerkvi, v torek pri sv. Petru v Ložu, v
sredo v Viševku. Vabljeni.
- GOSPODOV VNEBOHOD: v četrtek, 10. maja,
obhajamo slovesni praznik, udeležimo se
praznične sv. maše ob 17.30h v Babnem Polju
ter ob 19h v Starem trgu.
- PRVO SVETO OBHAJILO:
Slovesnost bo v nedeljo, 27. maja, ob 10h v
Starem trgu ( 20 prvoobhajancev).
Sestanek za starše prvoobhajancev bo v
četrtek 17. maja ob 19.30h po večerni maši
v farni cerkvi.
Ves teden pred praznikom (od 21. do 26. maja)
bomo prvoobhajanci in njihovi starši vsak večer
ob 19h obhajali DEVETDNEVNICO. Otroci naj
bodo vsaj 15 min pred mašo v prezbiteriju.
Po maši bodo vsak dan tudi krajše vaje za
sodelovanje pri nedeljskem slavju.
Čiščenje farne cerkve urejanje okolice bo v
petek ob 14h (po dogovoru s starši!) ali soboto
dopoldne.
Prva sveta SPOVED za otroke, ki se
pripravljajo na prvo srečanje z Jezusom, bo v
petek, 25. maja, ob 18h. V tem času bo na
voljo tudi spovednik za starše in sorodnike
prvoobhajancev.
V Starem trgu se bo v nedeljo ob 10h sprevod
prvoobhajancev skupaj z obema staršema
začel pred kaplanijo, prvoobhajanci bodo med
mašo spredaj v prezbiteriju, okrog oltarne
mize, za starše slavljencev pa bodo rezervirane
prednje klopi. Prosim, da to upoštevate.

Toplo vam priporočam, da se tudi v svojih
osebnih molitvah spomnite vseh letošnjih 20
fantkov in deklic, da bi bil tudi njim Jezus v
Presveti hostiji vse življenje zaupen življenjski
sopotnik. Letošnji prvoobhajanci so:
BAJC Taja iz Vrhnike, BARAGA Tilen iz
Kozarišč, KOMIDAR Eva iz Klanc, KREK Lan iz
Pudoba, KVATERNIK Aleš iz Loža, MLAKAR
Karin iz Viševka, PAVLIČ Lara in PAVLIČ Nik iz
St. Trga, POROK Petra iz Nadleska, STERLE
Hedvika iz St. Trga, STERLE Vili iz St. Trga,
STRLE Martina iz Podgore, ŠEBENIK Simon iz
Viševka, TOPIČ Ana iz St. Trga, TROHA Tim iz
Babnega Polja, TRUDEN Aleks iz St. trga,
TRUDEN Žiga iz Nadleska, URBIHA Klementina
iz Kozarišč, VESEL Jaka iz St. trga in
ŽNIDARŠIČ Marija iz St. trga.
- KLANCE - ŽEGNANJE: na god svojega
zavetnika (12. maj) bo soseska sv. Pankracija
na Klancah v soboto, 12. maja, ob 17.30h
obhajala žegnanje. Vabljeni!
- DANE - ŽEGNANJE: po godu svojega
zavetnika (15. maj) bo soseska sv. Izidorja v
Danah v soboto, 19. maja, ob 17.30h
obhajala žegnanje. Ob tem bomo blagoslovili
tudi obnovljeno kapelico. Vabljeni!
- GLAVNI SHOD NA KRIŽNI GORI bo na
binkoštno nedeljo, 20. maja, ob 15h. Sv.
maša na praznik binkošti bo v farni cerkvi v
Starem trgu ob 7h in ob 10h. Popoldne ob 15h
pa na Križni gori. Vabljeni, da ob 14h skupaj
tudi zmolimo križev pot pri kapelicah do cerkve
sv. Križa na Križni Gori.
- ŠKRILE - ŽEGNANJE: po godu svojega
zavetnika bo soseska sv. Urbana na Škrilah v
soboto, 26. maja, ob 17.30h obhajala
žegnanje.
- KNEŽJA NJIVA - ŽEGNANJE: pred nedeljo
Svete Trojice, bo soseska na Knežji njivi v
soboto, 26. maja, ob 17.30h obhajala
žegnanje.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

13. maj

Marija URBIHA
Helena TRUDEN

Majda ŠRAJ MIHELČIČ
Marija MOHAR

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

20. maj

Ivana KODRCA
Jelka TRUDEN

Marko GORŠE
Mirjam KVATERNIK

Marija TROHA
Olga TROHA

27. maj

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

starši prvoobhajancev

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:
13. maj - Kozarišče - II. skupina
20. maj - Pudob
27. maj - starši prvoobhajancev
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

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

letnik: 47
številka: 7
dne: 6. maj 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

LENI SOKOL
Neki kralj je v dar prejel dva
sokolja mladička in ju hitro
odnesel učitelju sokolov, da bi ju
izuril. Čez kakšen mesec mu je
trener sokolov sporočil, da je eden
od sokolov odlično izurjen.
»Kaj pa oni
drugi?« je
vprašal
kralj.
»Žal mi je, gospod, a drugi sokol se
čudno obnaša. Mogoče ima
kakšno bolezen, ki je ne znamo
pozdraviti. Nihče ga ne more
premakniti z veje drevesa, na
katero smo ga položili prvi dan.
Tudi hrano mu vsak dan nosijo na
drevo.«
Veliki kralj je sklical vse
veterinarje in zdravilce ter
strokovnjake vseh vrst, a nihče ni
pripravil sokola do letenja. Z okna
svoje sobe je dan za dnem
žalostno opazoval negibnega
sokola.

Babno Polje - sv. Nikolaj

Nekega dne je objavil razglas, v
katerem je svoje podložnike prosil,
da bi mu pomagali razrešiti ta
problem.
Naslednje jutro je odprl okno in z
velikim začudenjem zagledal
sokola, ki je odlično letal med
drevesi vrta. »Pripeljite mi tistega
čudodelnika,« je velel.

Čez nekaj časa so pripeljali
mladega kmeta. »Ti si naučil leteti
mojega sokola? Kako ti je uspelo?
Si morda čarovnik?« ga je vprašal
kralj.

Preplašen in srečen je mladenič
razložil: »Ni bilo težko, visokost.
Samo vejo sem odsekal. Tedaj se
je sokol zavedel, da ima krila in je
začel leteti.«
(po knjižici Bruna Ferrera: Na tvoji strani)

SVETE MAŠE:
PON

7.5.

Gizela, opatinja
prošnji dan
Jn 15,26-27;16,1-4a
TOR

8.5.

Bonifacij IV., papež
prošnji dan

SRE

9.5.

Stari trg

ob 19h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Sloven.

++ mož in sin Karol MOHAR

Janez I., papež
Jn 21,15-19

Viševek

ob 17.30h

++Viktor in Marija BARAGA (Pudob)

2. družina ŽAGAR
3. na čast Svetemu Duhu za družino

SOB

Stari trg

ob 19h

Podcerkev ob 17.30h

za blagoslov na polju in za odvrnenje hude ure

Stari trg

+ Marjeta TRUDEN, obl.

Krispin, redovnik
Žegnanje v Danah
Jn 21,20-25

PET
Stari trg

ob 19h

ob 19h

2. za živo in pokojno družino ČRNIGOJ

18.5.

19.5.

sv. Peter

ob 17.30h

za blagoslov na polju in odvrnenje od hude ure

NED

Stari trg

ob 19h

++ Anton in Vinko MLAKAR, obl.

BINKOŠTI
Jn 15,26-27;16,12-15

za rajne LENČKOVE ter
za žive in pokojne dobrotnike
2. KRAŠEVEC Srečko (Markovec), obl.
3. za medsebojno razumevanje v družini

Dane

ob 17.30h

za sosesko sv. Izidorja v Danah

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ KLANČAR Ivana, obl.
2. BARAGA Franc (Kozarišče 35)

Izaija, prerok
prošnji dan
Jn 16,12-15

Viševek

ob 16h

+ ŠUMRADA Jožef, pogreb

Križna gora ob 15h

++ Marija in Jakob AVSEC

Viševek

ob 17.30h

za blagoslov na polju in odvrnenje od hude ure

B. Polje

ob 8.30h

+ KONC Alojz, obl.

ČET

Stari trg

ob 19h

++ starši Marjeta in Jože TRUDEN, obl.

PON

Stari Trg

ob 19h

+ Franc BAVEC, obl.

2. Ana ZADEL
B. Polje

ob 17.30h

Marija Mati Cerkve
binkoštni ponedeljek
Lk 2,16-21

B. Polje

ob 17.30h

++ POJE Janez in Ivana

+ STERLE Terezija, 7. dan

TOR

Stari trg

ob 19h

++ starši KRAŠEVEC in LEVEC

2. ++ družina POROK, RELJIČ in GODEJŠA

Marjeta Kasijska, redovnica
Mr 9,30-37

10.5.

GOSPODOV VNEBOHOD
Mr 16,15-20

2. družina KODRCA (Vrh)

20.5.

2. RAVŠELJ Franc

+ Anton JANEŽ, obl.
3. SMOLIČ Marija

PET

11.5.

Mamert, škof
Jn 16,20-23a

Stari trg
Viševek

ob 19h
ob 17.30h

++ Lado in Frančiška KOČEVAR
3. Marjan ŠRAJ

SOB

12.5.

Pankracij, mučenec
žegnanje Klance
Jn 16,23b-28
NED

13.5.

7. VELIKONOČNA - ned.
sredstev družb. obvešč.
Fatimska Mati božja
PON

14.5.

Bonifacij, mučenec
Jn 16,29-33
TOR

15.5.

sv. Rok

ob 17.30h

+ MERCINA Katarina, 30. dan

Stari trg

ob 19h

++ živi in pokojni iz družine BENČINA
2. Jožefa TROHA, obl.
3. v zahvalo za zdravje in za duše v vicah

24.5.

ob 7h

za farane

PET

2. Andrej in Marija TRUDEN

Beda Častitljici, duhovnik
Mr 10,1-12

B. Polje
Stari trg

za živo in pokojno družino OKOLIŠ

ob 8.30h

+ Feliks LEKAN, obl.

ob 19h

+ KOMIDAR Fanc (Klance), obl.

SOB

2. LAKOTA, MALNAR, PREVEC

Filip Neri, duhovnik
žegnanje ŠKRILE in
KNEŽJA NJIVA
Mr 10,13-16

ob 17.30h

+ ANTONČIČ Ivan

Stari trg

ob 19h

++ družina AVSEC in sorodniki

SRE

Stari trg

ob 19h

++ starši Ana in Matija GLAŽAR

Janez Nepomuk, mučenec
Jn 17,11b-19

2. UDOVIČ Franc
Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Rafael, obl.
2. Jože , obl. in družina MULEC

Viševek

25.5.

ob 10h

B. Polje

ob 17.30h

++ Alojzij in Terezija OVSEC
3. Marjan ŠRAJ

2. Magda PERIC
Stari trg

ob 19h

NED

26.5.

27.5.

+ AVSEC Alojzija Marija, obl.
2. TRUDEN Frančiška

Stari trg

ob 19h

Marija, Pomočnica kristjanov
Jn 2,1-11

Stari trg

ob 17.30h

Jošt, puščavnik
Jn 17,20-26

ČET

za sosesko sv. Pankracija na Klancah

Kozarišče

17.5.

23.5.

2. na čast Materi Božji za zdravje v družini

Servul Tržaški, mučenec
Mr 9, 38-40

ob 17.30h

2. ZADEL Ana
+ ŠUMRADA Jožef, 7. dan

ČET

22.5.

Klance

Izidor, kmet
Jn 17,1-11a
16.5.

SRE

21.5.

+ Ivanka KRAŠEVEC, obl.
2. MULEC Alojzij in Nežka
3. Franc VEBER in starši ŽAGAR in VEBER

Viševek

ob 17.30h

++ STERLE Jožef in ĐURĐEVIČ Jožefa

Stari trg

ob 19h

+ LIPOVAC Fani (Francija)
2. MERCINA Katarina

B. Polje

ob 17.30h

v zahvalo za zdravje in uslišano prošnjo

Stari trg

ob 19h

++ Marija LESKOVEC, obl. in sin Ivan
2. družina TELIČ in
na čast M. Pomagaj za zdravje

Knežja njiva ob 17.30h

za sosesko Svete Trojice na Knežji njivi

Škrile

ob 17.30h

za sosesko sv. Urbana na Škrilah

Stari trg

ob 7h

za farane

SVETA TROJICA
Alojzij Grozde, mučenec
Mt 28,16-20

3. Frančiška in Feliks ULE, obl.
ob 10h

++ mož in sin Stanko GERBEC
2.starši in bratje GERL,starši in bratje GRIS

B. Polje

ob 8.30h

+ ŠOŠTARIČ Alojzij

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.

