OBVESTILA:

znamenju v Sigi, v soboto, 12. avgusta,
ob 17.30h žegnanje. Sv. maši sledi
druženje. Vabljeni.

- PRIHOD NOVEGA ŽUPNIKA:
Novi župnik Blaž DOBRAVEC nastopi
svojo službo župnijskega upravitelja
župnije sv. Jurija v Starem trgu in sv.
Nikolaja v Babnem Polju v sredo, 1.
avgusta 2018.
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu bo
župnik Blaž obiskal bolne in ostarele na
domu in jim prinesel Najsvetejše. Če želite,
lahko sporočite ime še kakšnega bolnega
in ostarelega, ki bi želel, da ga duhovnik
obišče vsak prvi petek v mesecu.
- ŽEGNANJE sv. ANA:
v soboto, 4. avgusta, bo po godu svoje
zavetnice soseska sv. Ane (26. 7.) obhajala
žegnanjsko sv. mašo ob 17. 30h. Vabljeni
k Sv. Ani pod Križno goro.
- UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA:
arhidiakon g. Franci PETRIČ bo v nedeljo,
5. avgusta, slovesno umestil novega
župnika Blaža DOBRAVCA: v Babnem
Polju pri sv. maši ob 8.30h in v Starem
trgu ob 10h.
- KRIŽNA GORA - zaobljuba za Pudob in
Iga vas: vabljeni, da poromamo na Križno
Goro k sv. maši ob 8h v petek, 10.
avgusta, da izpolnimo zaobljubo ob
smrtonosni koleri, ki je kosila po dolini leta
1855.
- POROKA: v soboto, 11. avgusta, se bosta
ob 16h v cerkvi sv. Kancijana na Gor.
Jezeru poročila Vesna FORJANIČ in
Martin MENARD.
- SV. LOVRENC - žegnanje za Iga vas in
Sigo: po godu svojega zavetnika sv.
Lovrenca bo soseska obhajala pri

- VELIKI ŠMAREN - MARIJINO
VNEBOVZETJE:
v sredo, 15. avgusta, obhajamo slovesni
in zapovedani praznik Marijinega
vnebovzetja, veliki šmaren.
Vsako leto se na največji Marijin praznik
posvetimo Devici Mariji in izročamo v njeno
varstvo. Radi poromajmo ta dan v Marijine
romarske cerkve.
Ta dan bo sv. maša v Starem trgu ob 7h,
v Babnem polju ob 8.30h in
v VIŠEVKU, ki obhaja tudi žegnanje, ob
10h. Vabljeni k Mariji Vnebovzeti!
- ŽEGNANJE sv. ROK - LOŽ - soseska sv.
Roka v Ložu obhaja v soboto, 18.
avgusta, po godu svojega zavetnika (16.
avg.), žegnanjsko sv. mašo ob 17.30h za
vse pokojne iz soseske. Vabljeni!
- ROMANJE NA RAB: v soboto, 18.
avgusta, bo romanje na Rab, kjer bomo
obiskali grobove naših rajnih, zanje
molili in darovali sv. mašo na pokopališču
Kampor. Cena prevoza z avtobusom in
trajektom je 25eur.
Prijavite se s plačilom, prijave sprejema
France TRUDEN v Podgori na telefon 01
705 80 53. Da bomo vedeli naročiti večji ali
manjši avtobus, se prijavite do nedelje,
12. avgusta 2018. Odhod avtobusa bo iz
Starega trga ob 5h zjutraj. Vozil bo
preko Babnega Polja. Ne pozabite osebni
dokument. Lepo vabljeni.
- POROKA - v soboto, 18. avgusta, se
bosta ob 16.30h v cerkvi sv. Jurija poročila
Zdravko AVSEC in Ines ROBBECKE.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

5. avg.

Marija RAVŠELJ
Stanka ŠRAJ

Mateja STRLE
Romana NARED

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

12. avg.

Marija URBIHA
Helena TRUDEN

Suzana KVATERNIK
Tajda STERLE

Marija TROHA
Olga TROHA

19. avg.

Ivana KODRCA
Jelka TRUDEN

Tatjana STRLE
Veronika ŠPEH

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.

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
5. avg - Kozarišče I. skupina
12. avg - Iga vas
19. avg - Siga
telefonske številke:
župr Blaž DOBRAVEC
01/705-89-60; 031/771-113
e-mail: blaz.dobravec@gmail.com
bolniška župnija LJ 01/232-04-49

Odgovarja: žup. upr. Blaž DOBRAVEC spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

letnik: 47
številka: 11
dne: 29. jul 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

BESEDA OB SLOVESU

POZDRAV NOVEGA ŽUPNIKA

Zaradi neljubih dogodkov takoj po
letošnji veliki noči, ko sem bil
napaden, in potem zaradi vseh
zapletov na sodišču in po medijih, ki
so temu sledili, sem se po
posvetovanju z g. nadškofom, in tudi
po osebnem premisleku, odpovedal
župniji Stari trg in Babno Polje. To
sem storil s težkim srcem. Zavedam
se, da se v današnjih časih, ko se
toliko blati Cerkev in
duhovnike, lahko kaj hitro
zgodi, da bi župnija
ostala sredi leta brez
duhovnika. Tega si res ne
želim. Prosim, če mi
oprostite to mojo
odločitev, da odidem iz
Loške doline. Verjamem,
da boste skupaj z novim župnikom
Blažem še naprej hodili po poti za
Gospodom.
Bogu hvala za šest prelepih let med
vami. Upam, da sem mogel biti vsaj
malo vaš duhovnik. Pogrešal vas
bom. Molil bom za vas, vi pa, prosim,
zame.
Zbogom.

Pozdravljeni župljani Starega trga in
Babnega Polja. Vaš novi župnik
prihaja iz sosednje župnije Bloke. Na
Notranjskem sicer že dolgo ne živim
več, saj sem gimnazijo, študij ter
bogoslovje opravljal v Ljubljani. Za
diakona sem bil v Kranju ter kot
kaplan tri leta služboval na župnijah
v njegovi okolici. Lepo se je vrniti
skoraj domov, čeprav Loške doline ter
življenja v Vaših dveh
župnijah skoraj ne
poznam.
Prosim Gospoda, ki me po
gospodu nadškofu pošilja
k Vam, da bi nam bilo
vsem v veselje odkrivati
drug drugega ter skupaj
iskati Njegovo voljo in
navdih. Prosim Vas za potrpežljivost,
pomoč ter kakšno spodbudo, saj je
vsak začetek naporen.
Hvala Vašemu dosedanjemu župniku
Boštjanu, ki me je zelo lepo sprejel ter
mi potrpežljivo predstavil obširno
delo. Bog mu povrni za vse dobro, kar
je storil na obeh župnijah.
Blaž Dobravec, župr.

župnik Boštjan

SVETE MAŠE:
PON

30.7.

Stari trg

ob 19h

Peter Krizolog, škof
Mt 13, 31-35
TOR

31.7.

2. za živo in pokojno družino GORŠE

1.8.

Stari trg

ob 19h

+ Janez BAVEC, obl.
+ Ivanka ONUŠIČ, obl.
2. Janez ŽNIDARŠIČ (Viševek)

Viševek

ob 15h

+ ŽAGAR Štefanija, pogreb

Stari trg

ob 19h

++ družina BAVEC in KLANČAR

Alfonz M. Ligvorij, škof
Mt 13, 44-46
ČET

2.8.

Evzebij, škof
Mt 13,47-53
PET

3.8.

Lidija, SP žena
Mt 13, 54-58

2. Katarina MERCINA
B. Polje

ob 17.30h

Gor. Jezero

ob 16h

poročni obred FORJANIČ MENARD

NED

Stari trg

12.8.

ob 10h

B. Polje

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši KORDIŠ in ŠPEH

ob 8.30h

++ ŠOŠTARIČ Janez, obl. in Ivana

14.8.

Stari Trg

ob 19h

++ ULE Jože
2. PETRIČ Ivana, obl.

Stari trg

ob 19h

++ STERLE (Podgora 20)
2. KRAŠEVEC Marija

ob 10h

za sosesko Marije Vnebovzete v Viševku

++ starši ANTONČIČ in družina RIGLER

MARIJINO VNEBOVZETJE - Viševek
veliki šmaren
Lk 1,39-56
B. Polje

ob 8.30h

++ KONC Marija in Alojz

2. Leon ŠEPEC

ČET

ob 19h

++ Rok MIHELČIČ in Alojzij KOMIDAR

Rok, romar spokornik
Mt 18,21-35;19,1

++ družina PINTARIČ

Stari trg

ob 19h

++ Viktor in starši MULEC

PET
Kozarišče

ob 17.30h

+ BARAGA Ana (Kozarišče), 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ ŽAGAR Štefanija, 7. dan

ob 19h

2. starši in sinova PAVLIČ

+ LEKŠAN Amalija

ob 8.30h

Stari trg

Siga (Iga vas) ob 17.30h za sosesko sv. Lovrenca (Iga vas)

ob 7h

B. Polje

Sikst II., papež mučenec
Mt 14,22-36

13.8.

Maksimilijan Kolbe, duh muč.
Mt 18,1-5.10.12-14
SRE

18. NEDELJA MED
LETOM
Jn 6,24-35

2. na čast Materi Božji

2. Martin TROHA, obl.

TOR

za farane

15.8.

16.8.

17.8.

Evzebij, papež mučenec
Mt 19,3-12

2. Marija in Jože BAVEC, obl.

SOB

3. Marija KRAŠEVEC

Helena, cesarica
žegnanje pri sv. Roku v
Ložu Mt 19,13-15

+ Franc MLAKAR

Dominik, duhovnik
Mt 15,21-28

2. na čast Sv. Duhu za razsvetljenje

ČET

++Ana in Jože KORDIŠ in sinova

9.8.

Klara, devica
žegnanje v SIGI
Mt 17,14-20

++ Ivan in Fani POJE

ob 7h

8.8.

+ ČUK Rado

++ živi in pokojni iz družine POJE

ob 19h

Stari trg

SRE

++ Jakob, Pepca in starši KONC

ob 19h

Poncijan in Hipolit, muč.
Mt 17,22-27

NED

7.8.

ob 17.30h

Stari trg

11.8.

PON

za sosesko sv. Ane

TOR

B. Polje
SOB

++ Terezija MLAKAR in Zinka ULE

ob 17.30h

6.8.

zaobljuba ob koleri (za Pudob in Iga vas)

ob 17.30h

Sv. Ana

Jezusova spremenitev na
gori Mr 9, 2-10

ob 8h

Viševek

Janez M Vianney, župnik
Mt 14,1-12

PON

Križna g.

+ Anton ŠKERBEC

++ starši Marija in Jakob
in družina KRAŠEVEC

5.8.

ob 19h

ob 19h

Stari trg

++ sin in mož Stanko GERBEC

Stari trg

Stari trg

ob 19h

4.8.

10.8.

Lovrenc, diakon mučenec
Jn 12,24.26

19. NEDELJA med letom
Jn 6,41-51

Stari trg

SOB

PET

3. INTIHAR Vekoslava, obl.

Ignacij Lojolski
Mt 13, 31-38

SRE

za dušno in telesno zdravje v družini

18.8.

Stari trg

Stari trg

2. Marija BARAGA (Pudob), obl.

2. Frančiška KOČEVAR
+ PETRIČ Ivana, obl.

Stari trg

ob 19h

Viševek

ob 17.30h

++ stari starši STERLE (Bajer)

Stari trg

ob 19h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slov.

poroka

ob 16.30h

za blagoslov v zakonu AVSEC ROBBECKE

sv. Rok Lož

ob 17.30h

za sosesko sv. Roka v Ložu

2. LAVRIČ Ivan (Markovec)

2. STERLE Marta, obl.

3. ZABUKOVEC Ivan, obl.
Stari trg

ob 19h

Terezija B. od Križa, muč.
Jn 4,19-24

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.

za vse umrle na Rabu

Kampor
NED

19.8.

Stari trg

ob 7h

za farane

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.med
Duhovniki
povečini marsikje zelo težko dobijo
dovolj mašnih
namenov
in so obl.
vam za sv. maše zelo hvaležni.
20.
NEDELJA
letom
+ Ema
ŠRAJ,
ob 10h
Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji. Povabljeni pa ste vsi, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in
Jn
6,51-58
obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači farni cerkvi.
2. BARAGA Franc, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ Miran, starši MESTNIK
in družina VEBER

