OBVESTILA:
- na nedeljo SVETEGA PISMA se lahko
Bogu zahvalimo za dar Svetega pisma.
Svetopisemska družba Slovenije nas
danes vabi, da se pridružimo dobrodelni
pobudi "Podarjam in berem Besedo", v
okviru katere bodo Malgaši (na
Madagaskarju), med katerimi deluje naš
misijonar Tone Kerin, brezplačno prejeli
Sveto pismo. V letu vere vas torej s skupaj
z misijonarjem Tonetom pozivamo, da po
svojih močeh darujete za Sveta pisma,
obenem pa tudi vi vzamete svoja Sveta
pisma s polic in sprejmete izziv "Mojih
trideset dni s Svetim pismom" na
knjižnem kazalu ob letaku, na katerem je
navedenih 30 odlomkov, s pomočjo
katerih boste lažje vstopili v veliko zgodbo
Svetega pisma. Tako bo naša vera postala
bolj živa, bolj osebna in bolj dejavna.
Ta knjižna kazala si lahko vzamete s
police ob izhodu iz cerkve.
- na PRVI PETEK v mesecu bova s
kaplanom obiskala bolne in ostarele in
jim prinesla Najsvetejše na domu.
- na PRVO SOBOTO v mesecu vabljeni,
da jo obhajamo v duhu zadoščevanja,
pokore in sprave Marijinemu
Brezmadežnemu Srcu (spoved, zadostilno
sv. obhajilo, molitev rožnega venca in
premišljevanje skrivnosti pred
Najsvetejšim). Uro pred sv. mašo in med
mašo bo možnost za sv. spoved.
- v soboto, 2. februarja, obhajamo praznik
JEZUSOVEGA DAROVANJA SVEČNICO. Sv. maši bosta v Starem trgu

zjutraj ob 8h in zvečer ob 17h, v Babnem
Polju ob 18h. Pri maši bomo blagoslovili
sveče, po maši si jih boste lahko vzeli
domov. Po ustaljeni navadi bodo vaši
darovi za sveče namenjeni za razsvetljavo
v cerkvi.
- v nedeljo, 3. februarja, goduje sv. Blaž,
ki je priprošnjik zoper bolezni grla in
vsakega drugega zla v človeku. Blažev
blagoslov bova duhovnika delila v cerkvi
po nedeljski sv. maši, vsakomu, ki bo
želel.
- ker je prva nedelja v mesecu, bo pri
vseh mašah tudi OFER - darovanje za
potrebe cerkve.
- DAN KULTURE: Slovenci smo si umislili
osmega februarja, na obletnico
Prešernove smrti, kulturni dan in
praznik državnih razsežnosti. Mogoče je
to res dan, ko se spomnimo Prešerna in
Balantiča, pa Cankarja in Kersnika,
Plečnika in Kregarja in mnogih drugih
umetnikov iz literature, pesništva,
slikarstva, glasbe, arhitekture in še in
še... Vsekakor pa je Prešernov dan klic k
zavedanju svojih korenin in svojih
talentov, ki naj bi jih radodarno dali v
služenje bližnjemu…
Na slovenski kulturni praznik, 8.
februarja, ob 19h vabljeni na srečanje s
pesnikom in igralcem TONETOM
KUTNERJEM v dvorani Salezjanskega
mladinskega centra v Cerknici.
Spregovoril bo o ljubezni do domovine in
slovenske kulture. Obeta se nam bogat
kulturni večer. Vabljeni!

BRALCI BERIL
STARI TRG ob 7.30h

STARI TRG ob 10h

B. POLJE ob 8.30h

3. feb.

Magda AVSEC, Marta ŠEBENIK

Ivanka MLAKAR, Jaka MATIČIČ

Jelka OŽBOLT, Nina POJE

10. feb.

Nataša ŠKERBEC, Stanka ŠRAJ

Janja STERLE, Katarina KANDARE

Martin TROHA, Olga TROHA

telefonske številke:
žpk Boštjan Modic: 01/705-89-60 ali 040/500-996
kpl Erik Švigelj: 01/705-89-61 ali 041/959-384
bolniška župnija LJUBLJANA 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

erik.svigelj@gmail.com

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje cerkve:
3. feb. - Podgora, Vrh, Babna polica
10. feb. - Kozarišče – II. Skupina
- URADNE URE: vsak dan eno uro pred
in takoj po večerni sv. maši v Starem
trgu. V nedeljo ni uradnih ur.

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

letnik: 41
številka: 24
dne: 27.1.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Kultura, kaj je to?
Predpogoj za kakršnokoli
kulturo je srečanje z resnico –
z malim in velikim R na
začetku. Zato je grenko
spoznanje,
da še vedno molčimo o
nekaterih temeljni stvareh
našega naroda
in ponavljamo Pilatovo
vprašanje:
Kaj je resnica?
In ti, ki si hodil po stezah
učenosti in si verjel,
da ti govorijo čisto resnico,
vso resnico in samo resnico?
Dokler nisi nekega lepega
dne opazil, da ti niso povedali
vsega, da ti lažejo…
Šele takrat se je v tebi
prebudil nastavek za kulturo.
Za kulturo znanja, poštenosti,
resnicoljubnosti, spoštovanja,
iskanja in začudenja nad
skrivnostjo življenja in smrti.

Babno Polje - sv. Nikolaj

To je nastavek za kulturo
pokončnih in klenih ljudi.
Danes – navkljub mnogim
kulturnim dnevom – ostajajo
zamolčana stara in se odpirajo
nova vprašanja, o čemer ne
smemo ne vprašati, ne vedeti.
Ni kulture brez resnicoljubnosti
in osnovne poštenosti!
Kako globoko mora človek
kopati, da pride do resnice – o
sebi, svetu in o Bogu?

SVETE MAŠE:
PON

28.1.

Stari trg

ob 17h

+ INTIHAR Ljudmila

TOR

5.2.

Stari trg

ob 17h

2. na čast Materi Božji
v zahvalo za uslišano prošnjo

2. starši in Slavko MLAKAR
Viševek

ob 18h

+ Ana ŠPEHAR roj. TROHA, 7. dan
+ NAGODE Stanko, obl.

TOR

29.1.

Stari trg

ob 17h

SRE

6.2.

+ ŠPEH Anton, obl.

SRE

30.1.

Nadlesk

ob 18h

+ Lojzka HACE PUHEK (Amerika), 7. dan

B. Polje

ob 18h

+ Ana ŠEHAR roj. TROHA, 7. dan

Stari trg

ob 17h

++ družina PLOS

ČET

7.2.

ČET

31.1.

ob 18h

++ TRUDEN Janez in Terezija

Viševek

ob 15h

+ KOMIDAR Kristina, pogreb

Stari trg

ob 17h

++za žive in pokojne iz družin PALČIČ in BAVEC

ob 16h

+ PUCELJ Veronika, 30. dan

Stari trg

ob 17h

++ KOZJEK Marija in Alojz

Viševek

ob 18h

+ KOMIDAR Kristina, 7. dan

B. Polje

ob 18h

++ družina MLAKAR in TROHA (Rihtarjevi)

Stari trg

ob 17h

+ BARAGA Jakob
2. družina JANEŽIČ

PET

8.2.

B. Polje

ob 18h

+ DIENDONNE Žilbert

Stari trg

ob 17h

+ BAVEC Vencelj, obl.

Pudob

ob 18h

+ GERBEC Stanislav st., 30. dan

B. Polje

ob 18h

++ družina TROHA, starši, bratje in sestre

Stari trg

ob 17h

+ Emil TRUDEN, zdravnik

2. za uspešno operacijo

2. po namenu (BL)
Podgora

Bl. Polica

2. FORJANIČ Ernest

+ FORJANIČ Ernest, 30. dan

2. ++ Marija in družina KANDARE

SOB

9.2.

ob 18h

++ BARAGA Anton in Rezka, obl.

2. PRIJATELJ Pepca (Vel. Lašče)
NED

10.2.

Stari trg

1.2.

Stari trg

ob 17h

2.2.

Pudob

ob 18h

+ GERBEC Stanko ml., 7. dan

B. Polje

ob 18h

za pokojne starše

Stari trg

ob 8h

+ ŠTEFANČIČ Janez, obl.

ob 17h

NED

3.2.

B. Polje

PON

4.2.

PON

28.1.

sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkv. učitelj

Mr 3, 22-30

29.1.

sv. Konstancij, škof

Mr 3, 31-35

SRE

30.1.

sv. Martina, mučenka

Mr 4, 1-20

+ Emil TRUDEN, zdravnik

ČET

31.1.

sv. Janez Bosko, duhovnik in ustanovitelj salezijancev

Mr 4, 21-25

PET

1.2.

sv. Brigita Irska, opatinja

Mr 4, 26-35

SOB

2.2.

JEZUSOVO DAROVANJE - svečnica

Lk 2,22-32

Stari trg

ob 7.30h za farane

+ TROHA Terezija (B. Polje 70), obl.

NED

3.2.

4. NEDELJA MED LETOM, sv. Blaž

Lk 4, 21-30

2. STERLE Ivan

PON

4.2.

sv. Jožef Leoniški, kapucin misijonar

Mr 5, 1-20

+ TRUDEN Franc (Nadlesk 12), obl.

TOR

5.2.

sv. Agata, devica mučenka

Mr 5, 21-43

SRE

6.2.

sv. Pavel Miki in drugi japon. mučenci

Mr 6, 1-6

ČET

7.2.

sv. Nivard, redovnik

Mr 6, 7-13

PET

8.2.

sv. Jožefina Bakhita, sužnja

Mr 6, 14-29

2. starši MLAKAR

SOB

9.2.

sv. Apolonija, devica mučenka

Mr 6, 30-34

+ POJE Vinko, 30. dan

NED

10.2.

5. NEDELJA MED LETOM

Lk 5, 1-11

B. Polje

ob 8.30h ++ LIPOVEC Janez in Frančiška

Stari trg

ob 17h

ob 18h

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva

TOR

ob 18h

B. Polje

ob 8.30h ++ TROHA Jože in URBIHA Jožica

2. MLAKAR Kristina, obl.

B. Polje

ob 10h

+ TURK Marija
2. BARAGA Terezija in Anton (Kozarišče)

++ starši URBIHA (Prezid)
2. KOMIDAR Terezija, obl.

SOB

ob 7.30h za farane
ob 10h

2. starši ZORMAN
PET

(B. Polje 70)

+ OKOLIŠ Janez

+ ZAKOVŠEK Mimi
Kozarišče

+ POROK Janez (Klance), obl.

+ TRUDEN Vencelj (Iga vas), obl.

