- SV. REŠNJE TELO IN KRI:
Praznik nima stalnega datuma, saj je določen
glede na praznik velike noči in ga obhajamo v
četrtek drugi teden po prazniku binkoštih.
Na ta dan se posebej spominjamo Jezusove
navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in
krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere
in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik
so ponekod v navadi različne oblike procesij, s
čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo
vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta
dan udeležijo bogoslužja.
Za zakrament evharistije so se v zgodovini
Cerkve izoblikovali različni vidiki in različna
imena. Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri
kateri je kruh spremenil v svoje telo ter vino v
svojo kri, postavil zakrament evharistije, njegovo
obhajanje pa je od začetkov krščanstva
razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve
zakramenta evharistije se spominjamo pri vsaki
maši, posebej tedaj, ko duhovnik izreka
posvetilne besede nad kruhom in vinom.
Kristjani verujemo, da kruh po prebistvenju
(transsubstanciaciji) postane Jezusovo telo,
vino pa Jezusova kri.
Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno
hostijo pa v običajno umetniško izdelani
monštranci. Namen hranjenja posvečenih
hostij je dejstvo Jezusove trajne navzočnosti v
zakramentalni obliki kot tudi možnost za
češčenje. Duhovniki monštranco izpostavljajo v
češčenje za posebne priložnosti, ob veliki noči in
prazniku sv. Rešnjega telesa in krvi pa so v
navadi tudi procesije, ki potekajo po cerkvah
in/ali v bližnji okolici. Za praznik sv. Rešnjega
telesa in krvi je marsikje v navadi postavljanje
začasnih kapelic ali oltarjev, mimo katerih
poteka sprevod. Duhovnika z monštranco poleg
bogoslužnih sodelavcev spremljajo verniki in s
tem izrazijo zunanjo versko pripadnost.
V četrtek, 31. maja, torej obhajamo slovesni in
zapovedani praznik Sv. Rešnjega telesa in
krvi. Sv. maše bodo ob 17.30h v Babnem
Polju in ob 19h v Starem trgu. Po maši bo
PROCESIJA z Najsvetejšim po našem kraju in

blagoslov z Najsvetejšim na vse štiri neba pri
"Telovskih" oltarjih.
Postavili bomo štiri oltarje:
1. oltar: na parkirišču pod skednjem
- postavite in krasite ga Kozarišče in Šmarata
2. oltar: na zelenici pred občino
- postavite in okrasite ga Viševek in Vrhnika
3. oltar: na zelenici za cerkvijo,
- postavite in krasite ga Pudob in Nadlesk
4. oltar: na zelenici pod zvonikom,
- postavite ga Podgora in Iga vas.
Pri slovesnosti sodelujmo vsa župnija: pridite vsi
ministrantje, pa pevci, veroukarji, mladina,
starši, in seveda tudi prvoobhajanci, ki boste pri
oltarjih potresali rožice Najsvetejšemu pred
oltarji (s seboj prinesete košarice z nabranimi
rožicami). Na ta način bomo tudi kot župnijska
skupnost zunaj cerkve - javno izpovedali vero v
trajno navzočnost Boga v Najsvetejšem
zakramentu ter prosili za blagoslov našega
kraja in naše župnije.
- PRVI PETEK: v petek, 1. junija, bom obiskal
bolne in ostarele in jim prinesel sv. obhajilo na
dom. Zjutraj ob 8h in zvečer 1 uro pred mašo bo
možnost za redno mesečno spoved.
- ŽEGNANJE na GORENJEM JEZERU:
Po godu svojega zavetnika soseska sv.
Kancijana na Gorenjem Jezeru v soboto, 2.
junija, ob 17.30h obhaja žegnanjsko sv. mašo.
Vabljeni!
- SPRIČEVALA: v nedeljo, 3. junija, bomo
zaključili z veroučnim letom 2018/18. Bogu
se bomo pri maši zahvalili za veroučne urice, pri
katerih smo skušali rasti v veri in ljubezni do
Boga in bližnjega. Po maši bomo razdelili tudi
spričevala.
- ŽEGNANJE na OTOKU: na god Primoža in
Felicijana, zavetnika soseske na Otoku, bo v
soboto, 9. junija, obhajala žegnanje.
Žegnanjska sv. maša bo že ob 12h. Vabljeni!

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

3. jun

Damjan FORJANIČ
Damjan RAVŠELJ

Romana MULEC
Simona LEVEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

10. jun

Helena ZABUKOVEC
Ivanka NELEC

Mirjam ŠTEFANČIČ
Tanja AVSEC

Marija TROHA
Olga TROHA

17. jun

Jože MATEVŽIČ
Marija RAVŠELJ

Tomaž KVATERNIK
Vida GORŠE

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:
3. jun - Šmarata
10. jun - Viševek
17. jun - Markovec
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: 8
dne: 27. maj 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

KRŠČANSTVO JE ZASTARELO ROK UPORABE PRETEČEN
Pred nekaj dnevi sem iz hladilnika
vzel jogurt, ki mu je že pred meseci
potekel rok uporabe. Vseeno sem ga
odprl, da bi videl, kako zgleda. Zdel
se mi je povsem užiten, pa tudi nos ni
nasprotoval želji, da ga
zaužijem, zato sem ga pojedel.
Bil je okusen in po moji presoji
se ni nič razlikoval od tistih, ki
jim rok uporabe še ni pretekel.
Tudi želodec je mlečni izdelek
lepo sprejel, saj čez dan nisem
imel nikakršnih težav.
Če bi torej zvesto sledil
navodilom proizvajalca, bi
izdelek s pretečenim rokom
uporabe moral zavreči. S tem
pa bi vrgel stran nekaj, kar je še
dobro in hranljivo.

Kristjani, duhovniki pa še posebej,
opažamo, kako se naše župnijske
cerkve praznijo. V krstnih knjigah je
vedno manj vpisov otrok, ki prejmejo
prvi in najpomembnejši zakrament.
Tudi število otrok v veroučni šoli se
počasi zmanjšuje. Nedeljske svete
maše zvesto obiskujejo predvsem
starejši rodovi. Zdi se, da je veri in
Cerkvi potekel "rok uporabe".

Babno Polje - sv. Nikolaj

Krščanstvo mnogi zavržejo kot
izdelek, ki jih ne more nahraniti; za
nekatere pa je celo škodljivo.
Prepričani so, da je nauk Cerkve
zastarel. Sodobnemu človeku nima
več kaj sporočiti. Zato je najbolje
zavreči, kar je odslužilo.
Jezus o svojem nauku
velikokrat govori kot o hrani in
pijači. V Janezovem evangeliju
beremo, kako pravi
Samarijanki, da kdor pije od
vode, ki jo on daje, ne bo nikoli
več žejen. Jezus se ne pomišlja
govoriti o sebi kot hrani. Pri
zadnji večerji zbranim učencem
pove, da je on kruh življenja.
Kdor ga uživa, bo živel
vekomaj.
Prepričan sem, da Jezusa in
njegovega nauka mnogi ne sprejmejo
iz preprostega razloga: njihove oči
srca se ustavijo zgolj na površju, na
'embalaži'. Tam je res videti, kot da je
"rok uporabe" evangeliju že potekel.
A ko odpremo vrata in vstopimo v
Jezusovo življenje in njegov nauk,
vidimo, da nam poteši najglobljo
lakoto po smislu življenja.

SVETE MAŠE:
PON

28.5.

Stari trg

ob 19h

German Pariški, škof
Mr 10,17-27
TOR

29.5.

2. starši in brat ANTONČIČ, obl.
3. MLAKAR Marija in Jože
Stari trg

ob 19h

30.5.

Kancijan in drugi
oglejski mučenci
Mr 10,32-45
ČET

31.5.

SV. REŠNJE TELO in
KRI; Obiskanje D. Marije
Mr 14,12-16.22-26
PET

1.6.

++ Anton, obl. in Antonija KORDIŠ
2. Olga RAZDRIH, obl.

Maksim Emonski, škof
Mr 10,28-31

SRE

++ Marija in Venčeslav LEKŠAN

PET

SOB

Viševek

ob 16h

+ ŠKRBEC Marija, pogrebni obred

Stari trg

ob 19h

++ Igor, Nežka in France KLANČAR

NED

2. LAVRIČ Ivan (Markovec)
B. Polje

ob 17.30h

+ POJE Ana, Franc in sin Franc

Stari trg

ob 19h

++ BARTOL Neža in Jože, obl.
2. KANDARE - SEŽON
3. družina KODELA in VESEL

B. Polje

ob 17.30h

++ ŠOŠTARIČ Ivana, obl. in Janez

Stari trg

ob 19h

+ Janez NARED, obl.

PON

TOR

SOB

Stari trg

ob 19h

+ STERLE Terezija, 30. dan

SRE

2. ŠKERBEC Anton

3.6.

G. Jezero

ob 17.30h

za sosesko sv. Kancijana na Gor. Jezeru

Stari trg

ob 7h

za farane

9. NEDELJA med letom
Mr 2, 23-3,6

PON

4.6.

ob 10h

11.6.

12.6.

13.6.

Otok

ob 12h

za sosesko sv. Primoža in Felicijana

B. Polje

ob 17.30h

+ Anton TROHA, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši GERL, obl.

2. družini ZABUKOVEC in MOHAR

2. za zdravje

(Lipovac)

B. Polje

ob 8.30h

++ Tilka in Boris KOVAČ, obl.

Stari Trg

ob 19h

++ starši FORJANIČ
2. družina OKOLIŠ in MOHAR

Kozarišče

ob 17.30h

na čast Srcu Jezusovemu za sosesko

Stari trg

ob 19h

++ starši KOČEVAR in TRČEK
2. Jakob in Ivana BARAGA
in družina KANDARE
+ MERCINA Katarina
+ brata Anton in Jože ter sin Tone MLAKAR

ČET

++ starši OVSEC in MLAKAR

14.6.

2. Stanko, obl. in Frančiška ŠPEH
Stari trg

ob 19h

2. družina MLAKAR ŽNIDARŠIČ

Valerij in Rufin, mučenca
Mr 5,20-26

Viševek

ob 17.30h

++ Frančiška in Anton MLAKAR (Bajer)

+ Marija STERLE (Kozarišče), obl.

PET

Stari trg

ob 19h

+ Ivan FRBEŽAR, obl.

3. Janez TRUDEN (Nadlesk 21), obl.

15.6.

B. Polje

ob 8.30h

++ Janez in Ana ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 19h

+ ŠEN Franc, obl.

SOB

2. po namenu v zahvalo za živo druž. TRUDEN

16.6.

+ ŠKRBEC Marija, 7. dan

TOR

Stari trg

ob 19h

+ Malči LEKŠAN

NED

2. družina TRUDEN (Nadlesk 25)

11. NEDELJA med letom
Mt 4,26-34

Bonifacij, škof mučenec
Mr 12,13-17

Kozarišče

ob 17.30h

+ ŠUMRADA Jožef, 30. dan

SRE

Stari trg

ob 19h

++ Janez in Ana ŽNIDARŠIČ

Robert Newminstrski, op.
Mr 12,28b-34

ob 19h

ob 17.30h

ob 17.30h

7.6.

+ Ludovik KANDARE, obl.

Stari trg

B. Polje

Viševek

ČET

na čast Jezusovemu Srcu

Anton Padovanski, redov.
Mr 5,17-19

Vid, mučenec
Mr 5,27-32

Norbert, škof
Mr 12,18-27

3. na čast Materi Božji

ob 19h

Beno iz Meissna, škof
Mr 5,33-37

6.6.

ob 17.30h

+ Ludvik KRAŠEVEC

Stari trg

Peter Veronski, redov.
Mr 12,1-12
5.6.

Viševek

Adelajda, devica
Mr 5,13-16

++ družina OŽBOLT (Jakobovi)

3. Marija KRAŠEVEC

10.6.

Barnaba, apostol
Mr 5,1-12

ob 17.30h

NED

2. ZADEL Ana

ob 19h

10. NEDELJA med letom
Mr 3,20-35

B. Polje

2.6.

9.6.

Marijino Brezmadežno Srce
Primož in Felicijan - OTOK
Mr 12,38-44

3. Ivanka KEUC roj. ŠEPEC

Stari trg

2. RAVŠELJ Franc

Justin, mučenec
Mr 11,11-25

Marcelin in Peter, mučen.
žegnanje Gor. Jezero
Mr 11,27-33

8.6.

SRCE JEZUSOVO
Jn 19,31-37

17.6.

2. bratje OVSEC in Anton MLAKAR

2. ZADEL Ana
B. Polje

ob 17.30h

++JOŽETOVI

Stari trg

ob 19h

++ Terezija ŽNIDARŠIČ in Viktor, obl.
2. Jožefa in Anton ŠEPEC, obl.

B. Polje

ob 17.30h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ STERLE Janez (Kozarišče), obl.
2. v dober namen

B. Polje

ob 8.30h

++ ĐURAN Viktorija in Valentin

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

Stari trg

ob 19h

Viševek

ob 17.30h

++ Frančiška GERL in Mimi PERKO
2. družina KODRCA in KOČEVAR
+ KOČEVAR Matjaž

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.

