OBVESTILA:
- ŽEGNANJE sv. Benedikt KOZARIŠČE:
po godu svojega zavetnika bo soseska
sv. Benedikta (11.7.) v Kozariščah v
soboto, 14. julija, ob 17.30h
obhajala žegnanjsko sv. mašo.
Vabljeni!
- KRIŽNA GORA - v soboto, 21. julija,
bo ob 8h zjutraj zaobljubljena sv.
maša ob koleri leta 1855 za VRH in
PODGORO.

- ŽEGNANJE sv. Marjeta ŠMARATA:
po godu svoje zavetnice bo soseska sv.
Marjete v Šmarati v soboto, 21.
julija, ob 17.30h obhajala
žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni!
- KRIŠTOFOVA NEDELJA - 22. julij blagoslov avtomobilov - »MOJ DAR
BOGA SLAVI – ZA VSE PREVOŽENE
POTI« Vaša dobrota rešuje življenja –
to se pokaže vsako leto ob Krištofovi
nedelji. Pri svetih mašah bomo molili
za božje varstvo na vseh naših
poteh, po maši pa bo blagoslov vozil.
Ob tej priložnosti vas v imenu
misijonarjev prosimo, da tudi letos v
zahvalo za srečno prevožene kilometre
namenite svoj dar za misijonska
vozila.
Bog vam povrni vašo dobroto in naj
vas vedno varuje na priprošnjo
svetega Krištofa!

- ŽEGNANJE sv. Jakob Starejši PUDOB: po godu svojega zavetnika bo
soseska sv. Jakoba (25.7.) v Pudobu
obhajala žegnanjsko sv. mašo v
soboto, 28. julija, ob 17. 30h.
Vabljeni!
- VRAŽJI VRTEC - v nedeljo, 29. julija
ne bo nedeljske sv. maše v farni cerkvi
sv. Nikolaja v Babnem Polju, ampak
ob 8.30h v VRAŽJEM VRTCU za vse
pobite v Jermendolu in na Vražjem
vrtcu. V primeru slabega vremena bo
maša v farni cerkvi.

- BELJENJE CERKVE V VIŠEVKU:
v tem tednu bomo začeli z beljenjem
notranjščine cerkve Marije
Vnebovzete v Viševku in srčno upam,
da jo bomo uspeli prebeliti do konca
meseca julija. V času obnovitvenih del
bomo sv. maše, ki so v oznanilih
zapisane za Viševek, ob 17.30h
namesto v Viševku obhajali v farni
cerkvi v Starem trgu.
Ob pogrebih v Viševku bo najprej
pogrebni obred pred mrliško vežico,
sledi pokop pokojnika, potem pa se
bomo odpeljali v Stari trg, kjer bomo v
farni cerkvi obhajali mašo zadušnico
za pokojnega. Hvala za razumevanje.
- MAŠA V VRATIH: g. Simon Onušič
bo v nedeljo, 15. julija ob 16h v
Vratih maševal za žpk Janeza Voljča,
Franceta in Stankota. Vabljeni!

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

15. julij

Marta ŠEBENIK
Damjan FORJANIČ

Juta STERLE
Katarina TRUDEN

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

22. julij

Damjan RAVŠELJ
Helena ZABUKOVEC

Klavdija OKOLIŠ
Luka BAVEC

Marija TROHA
Olga TROHA

29. julij

Ivanka NELEC
Jože MATEVŽIČ

Marija FORJANIČ
Marjana ZGONEC

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:
15. jul - Dane
22. jul- Nadlesk
29. jul - Podcerkev
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: 10
dne: 8. jul 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

HUDIČ IN MOLITEV
Nekoč se je hudič odpravil po svetu, da
vidi, kako ljudje molijo. Njegovo potepanje
je bilo kratko, ker so bili ljudje, ki molijo,
silno redki. Zadovoljen je bil tudi zato, ker
so molitve ljudi postale golo ponavljanje
besed; njemu popolnoma neškodljivo.
Ko se je vesel vračal v pekel, je na polju
opazil kmeta, ki je silovito mahal z
rokami. Radoveden se skrije za grm in ga
opazuje. Mož se je žolčno prepiral z
Bogom, mu postavljal zahteve in ga
obtoževal.
Po naključju tedaj pride
mimo duhovnik. »Dobri
človek,« reče kmetu, »kaj
vendar počneš? Mar ne
veš, da je greh, prepirati
se z Bogom?«
Kmet mu odgovori:
»Gospod, z Bogom se
prepiram zato, ker vanj
verujem; postavljam mu
zahteve, ker zaupam
Vanj, obtožujem ga, zato,
ker vem, da me posluša.«
»Neumnosti govoriš,« reče duhovnik in
odide.
Hudič, ki ve več kot duhovnik, pa se je
zelo prestrašil. Odkril je namreč človeka,
ki je še znal prav moliti.
Rustja B., Ognjišče (2016) 10, str. 31

Za mnoge med nami je poletje čas za
dopust, za oddih, za umiritev in sprostitev
… Vsak dan hitimo, težko najdemo čas za
pomembne stvari. Poletje je zato čas, ko
smo malo več skupaj. V tem času se lažje
posvetimo sebi in svojim bližnjim.
"Srečno pot, psov ne draži in na Boga ne
pozabi" še danes slišim svojo mami, ko
sem odhajal od doma…
Ko v teh poletnih dneh odhajamo na
dopust - v deželo svojih staršev ali starih
staršev, na
morje ali v
gore… je prav,
da vsaj ob
nedeljah
obiščemo
tamkajšnja
svetišča. Lepa
so, odraz časa
in ljudi v kraju,
kjer smo.
In na Boga ne
pozabimo !
Časovni in
krajevni razpored bogoslužja po gorskih
krajih boste našli v Družini ali internetu
www.rkc.si. (http://zupnija---.rkc.si)
Lepe počitnice in miren dopust!

SVETE MAŠE:
PON

9.7.

Auguštin Zhao Rong
Mt 9,18-26
TOR

10.7.

PET
Stari trg

ob 19h

++ KANDARE Anton in Marija, obl.
2. Jože ŠUMRADA

B. Polje

ob 17.30h

+ ŽAGAR Ivan, 30. dan

SOB

Stari trg

ob 19h

+ LEKŠAN Amalija

Lovrenc iz Brindizija, duhov.
žegnanje v ŠMARATI
Mt 812,14-21

Amalija, redovnica
Mt 9,32-38

B. Polje

ob 17.30h

++ Ivan, bratje in starši STERLE

SRE

Stari trg

ob 19h

++ družina ŽNIDARŠIČ in MAROLT

11.7.

Benedikt, opat
Jn 15,1-8
ČET

12.7.

2. Ivana TRUDEN, obl.

Viševek

ob 17.30h

za zdravje

NED

+ Alojz KOMIDAR, obl.

16. NEDELJA med letom KRIŠTOFOVA NEDELJA
Mr 6,30-34

ob 19h

Mohor in Fortunat, muč.
Mt 10,7-15

Kozarišče

ob 17.30h

+ BARAGA Ana (Kozarišče), 7. dan

PET

Stari trg

ob 19h

++ družina LEKŠAN

13.7.

SOB

14.7.

2. MERCINA Katarina

Viševek
Stari trg

Kamil de Lellis, duhovnik
Mt 10,24-33

NED

15.7.

21.7.

2. Frančiška KOČEVAR
Stari trg

Henrik II., cesar
Mt 10,16-23

20.7.

ob 17.30h
ob 19h

PON

+ STERLE Jožef, obl.

Brigita Švedska, redovnica
Mt 5,13-16

2. za sosesko sv. Jakoba v Pudobu
ob 17h

poročna maša MAVER - BOŠTJANČIČ

Kozarišče

ob 17.30h

za sosesko sv. Benedikta v Kozariščah

Stari trg

ob 7h

+ Janez ČUK, obl.

ob 10h

za farane

15. NEDELJA MED
LETOM

22.7.

2. na čast Materi Božji
++ družina JOŽELJ, JERNEJČIČ, VESEL

2. po namenu v zahvalo

TOR

23.7.

24.7.

Krištof, mučenec
Mt 12,46-50
SRE

(Mlakar)

Stari trg

ob 19h

Apolinarij, škof mučenec
Mt 12,1-8

25.7.

+ Tomaž STERLE, obl.
2. Janez in Jožefa ANTONČIČ, obl.
3. VALETOVI (Argentina) in v zahvalo

B. Polje

ob 17.30h

+ POJE Ivan, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Frančiška in Ivan ŠPEH
2. LAVRIČ Ivan (Markovec)
3. za živo in pokojno družino ZAKOVŠEK

Križna gora

ob 8h

zaobljuba ob koleri leta 1855
(za Vrh in Podgoro)

Šmarata

ob 17.30h

za sosesko sv. Marjete v Šmarati

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ STERLE Ludvik, obl.

ob 8.30h

+ TROHA Mirko, obl.

B. Polje

2. France VEBER, obl.
ter starši ŽAGAR in VEBER
+ Igor KLANČAR

Stari Trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ sin Franc TROHA, obl.
in starši TROHA BP8b

Stari trg

ob 19h

++ starši SELJAK, sestra in brat

2. MLAKAR Rafael, obl.

2. družina KRAJC (Dane), obl.
B. Polje

ob 17.30h

++ starši MIHELČIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Ivana LAVRIČ (Loški Potok)

Jakob Starejši, apostol
Mt 20,20-28

2. na čast Materi Božji v priprošnjo za
zdravje in v zahvalo za uslišano prošnjo

Mr 6,7-13

B. Polje

ob 8.30h

+ Josip MAUHAR

ČET

PON

Stari trg

ob 19h

+ Olga RAZDRIH ter Marija in Ivan KRAŠEVEC
2. na čast Mariji Romarici (GT)

Joahim in Ana, starši Mar.
Mt 13,10-17
B. Polje

ob 17.30h

++ brat, starši TROHA

PET

Stari trg

ob 19h

na čast Materi Božji

Gorazd, Kliment in učenci
Mt 13,18-22

B. Polje

ob 17.30h

++ družina JANEŽ (BP 36)

SOB

Stari trg

ob 19h

16.7.

Karmelska Mati Božja
Mt 10,34-42;11,1
TOR

17.7.

B. Polje

ob 17.30h

za zdravje in blagoslov v družini

Stari trg

ob 19h

+ CERKVENIK Mitja Janez

Aleš, spokornik
Mt 11, 20-24

2. za srečen porod za zdravje mamice in otroka
3. za zdravje

SRE

18.7.

Stari trg

ob 19h

Elij iz Koštabone, muč.
Mt 11,25-27
ČET

19.7.

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. družina STERLE, KOROŠEC,
KRAJNC in KOZJEK

Stari trg

ob 19h

Arsenij Veliki, puščavnik
Mt 11,28-30

++ župnik VOLJČ, France in Stanko, obl.
2. Vinko TEKAVČIČ, obl.
in sorodniki TEKAVČIČ

Viševek

ob 17.30h

++ starša Ana in Anton ŽNIDARŠIČ

26.7.

27.7.

28.7.

Viktor I., papež
žegnanje v PUDOBU
Mt 13,24-30
NED

29.7.

Stari trg

ob 19h

+ KRAŠEVEC Marija (Lož), 30. dan
2. PETRIČ Ana

2. za vse pobite v JERMENDOLU
+ KRAŠEVEC Ferdo, obl.
2. Ivana ČERNE, obl.
Pudob

ob 17.30h

za sosesko sv. Jakoba v Pudobu

Stari trg

ob 7h

za farane

17.
NEDELJA
++ Franc
in Julka
PREVEC,
obl. posredoval
10h
POJASNILO:
Sv.med
mašo, letom
ki je v oznanilih zapisana pod št. 2ob
in št.
3, bodo maševali
duhovniki
drugod.
Njim sem naprej
vaš 6,1-6
dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje zelo težko dobijo dovolj mašnih namenov in so vam za sv. maše zelo hvaležni.
Mr
2.
Jože
MLAKAR,
obl.
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.

Vražji vrtec

ob 8.30h

za vse pobite v JERMENDOLU in na
VRAŽJEM VRTCU

