Praznik svetega Jožefa delavca ni le spomin na
nekega mizarja iz Nazareta, ki ga je krščanstvo
zaradi njegove skrbi za sveto Družino, naredilo
za praznik. Praznikov v Cerkvi ne manjka. Ta
praznik je postavljen zato, da bi vse kristjane,
od navadnega delavca do najmogočnejših
direktorjev, poslovnežev in finančnikov,
spomnil na zakramente, na krst in birmo, ki so
jih skoraj vsi prejeli, javno ali naskrivaj. Od
krsta naprej smo torej člani velike družine –
svete Cerkve in zato med seboj bratje in sestre.
Ko pa zapustimo naša svetišča in se začne
delavnik po naših podjetjih in delavnicah,
pisarnah in kmetijah, se odvijajo čisto
drugačne zgodbe življenja.
Sveti Jožef, prosi za nas.
- ŠMARNICE so najlepša slovenska ljudska
pobožnost, ki povezuje otroke, mladino in
odrasle. Mesec maj je tako postal pravi Marijin
mesec, o čemer govorijo tudi lepe majniške
pesmi, posvečene "Kraljici majnika".
V letošnjih šmarnicah bomo prebirali zgodbo o
FATIMSKIH PASTIRČKIH. Otroci pa boste
skozi ves mesec maj zbirali tudi nalepke
Marijinih podob iz vsega sveta, ki jih boste
lepili v albumček "IZ NAZARETA PO VSEM
SVETU". Vabljeni k šmarnicam! - tako otroci
kot odrasli.
- PRVI PETEK: bolnike in ostarele bova
obiskala in jim prinesla Najsvetejše na dom:
kaplan Erik bo obiskal v torek, 30. aprila,
župnik Boštjan bo obiskoval v petek, 3. maja.
- PRVA SOBOTA: vabljeni k "prvosobotni
pobožnosti na čast Srcu Jezusovemu in
Marijinemu.
BRALCI BERIL

- FLORJANOVA NEDELJA: po godu svojega
zavetnika sv. Florjana, mučenca (4. maja),
bodo v nedeljo, 5. maja, gasilci iz vseh
prostovoljnih gasilskih društev obhajali
Florjanovo nedeljo. Pred mašo bo tudi postroj
in blagoslov vseh gasilcev pred cerkvijo:
v Starem trgu ob 10h;
v Babnem Polju ob 8.30h.
Vabljeni vsi gasilci, da skupaj prosimo za Božje
varstvo in blagoslov pri vašem plementiem
delu.
- letošnji ORATORIJ 2013 - BOG JE Z NAMI:
od ponedeljka, 29. julija
do petka, 2. avgusta.
Program oratorija se bo
začel zjutraj ob 9. uri in
končal ob 16. uri.
Zgodba za Oratorij 2013
Bog je z nami svoje
osrednje sporočilo zajema
iz knjige Zgodbe iz Narnije: Potovanje
Jutranje zarje Cliva Staplesa Lewisa (v
letošnjem letu bomo obhajali 50.-obletnico
avtorjeve smrti). Junakov zgodbe je tokrat več
(izstopa deček Evstahij s svojo zgodbo
spreobrnjenja) – različen nabor oseb kaže na
različne življenjske zgodbe in težave, s katerimi
posadka Jutranje zarje prihaja pred leva
Aslana, velikega kralja in stvarnika dežele
Narnije, v kateri se njihove prigode dogajajo.
Aslan vsakega izmed njih rešuje in nagovarja
osebno, vsem pa vseskozi daje spoznanje o
svoji ljubeči bližini in vsenavzočnosti,
opogumlja in govori: Bodite pogumni! Jaz sem!
Ne bojte se! Aslan je lik, ki v Zgodbah iz Narnije
simbolizira Jezusa in on je tisti, h kateremu
pluje posadka Jutranje zarje v naši zgodbi.
Ladja, na kateri plujejo,
simbolizira cerkveno občestvo, ki
se skupaj izogiba čerem in
B. POLJE
premaguje viharje na morju v
ob 8.30h
zaupanju in veri.

STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

28.
apr.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Bernarda OKOLIŠ
Borut KRAŠEVEC

Nina POJE
Martin TROHA

5.
maj

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Damjan FORJANIČ
Gašper KVATERNIK

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

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:
28.apr. - Kozarišče – I. Skupina
5. maj - Iga vas
- 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: 30
dne: 21.4.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
V ČAST SVETEMU JOŽEFU,
ZAVETNIKU DELAVCEV
O nekdanjem newyorškem županu La
Guardiu pripovedujejo tole imenitno
zgodbo:
Nekega dne je nadomeščal
policijskega sodnika, kot je to občasno
delal. Bil je ledeno mrzel zimski dan.
Predenj so pripeljali drgetajočega
starca. Obtožba: V neki pekarni je
izmaknil hlebec kruha. Obtoženi se je
branil, češ da njegova družina umira
od lakote. »Moram Vas kaznovati,« je
pojasnil La Guardia. »Zakon ne
dovoljuje izjem. Obsoditi Vas moram
na denarno kazen deset dolarjev.«
Tedaj je segel v žep in pristavil: »Tu je
deset dolarjev, da boste lahko plačali
kazen. In sedaj,« je nadaIjeval na ves
glas, »kaznujem vsakogar v tej
dvorani, naj plača kazen 50 centov - in
sicer zato, ker živi v mestu, kjer mora
človek krasti kruh, da bi lahko
preživel! - Gospod sodnijski sluga,
poberite to denarno kazen in jo izročite
obtoženemu.«
Klobuk je obkrožil dvorano. In stari
mož, ki kar ni mogel verjeti svojim
očem, je zapustil dvorano s 47 dolarji
in 50 centi v žepu.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Fotografijo je posnel Kevin Carter v
Sudanu leta 1993, sredi grozljive lakote in
vsesplošnih kaotičnih razmer zaradi
divjanja nasilnih hord. Prikazuje od lakote
obnemoglo deklico, ki se plazi proti
razdelilnici hrane Združenih narodov
kilomenter stran. V ozadju čaka mrhovinar
na njeno smrt, da jo požre.
Za fotografijo je naslednje leto prejel
Pulitzerjevo nagrado, še prej pa so mu
očitali, da deklici ni pomagal. Vsem je
pojasnil, da so bili delavci centra v bližini
in da so ji, na njegovo prošnjo, takoj
pomagali. Sam pa je sedel v senco drevesa
in ob cigareti jokal.
Marsikdo domneva, da so ti očitki
pripomogli k njegovi odločitvi, da je po
prejeti nagradi 1994 odpotoval nazaj v
Afriko in naredil samomor.

SVETE MAŠE:
PON

22.4.

Hugo, škof v
Grenoblu
Jn 10,1-10

TOR

23.4.

Stari trg

24.4.

Fidelis, duhovnik
Jn 12,44-50

ČET

25.4.

Marko, evangelist
Mr 16,15-20

PET

26.4.

++ družina KANDARE SEŽON (Dane)
2. v zahvalo za 50 skupnih let

B. Polje

ob 18h

++ starši MESTNIK in družina VEBER

Stari trg

ob 8h

+ OKOLIŠ Janez

ob 18h

++ družina MIHELČIČ in TEKAVČIČ

JURIJ, mučenec
Jn 10,22-30

SRE

ob 19h

2. KOMIDAR Kristina
B. Polje

ob 19h

++ MIKLAVČIČ Franc, obl. in Frančiška

Stari trg

ob 19h

++ družina TOMC, ŠEBENIK in KOMIDAR
2. na čast Materi Božji v zahvalo

sv. Rok

ob 18h

++ ZABUKOVEC in HITI

Stari trg

ob 19h

+ ŠKULJ Stanko
2. družina PALČIČ (Vrhnika 19)

sv. Rok

ob 18h

+ MOHAR Karol, obl.

Stari trg

ob 19h

+ ŠRAJ Janez, obl.
2. za zdravje in Božji blagoslov

Marija, Mati
dobrega sveta
Jn 14,1-6

Viševek

ob 18h

++ starši KOČEVAR in TRČEK

SOB

Stari trg

ob 19h

++ OKOLIŠ Anamarija in Janez (Nadlesk)

Viševek

ob 18h

Stari trg

ob 7.30h za farane

27.4.

Cita, devica
Jn 14,7-14

NED

28.4.

2. MIHELČIČ Emilija (družina Soršak iz Sl. Gradca)

ob 10h

5. VEL. NED. FARNO žegnanje
Jn 13,31-35

PON

29.4.

++ BARAGA Alojz in Marija
+ TRUDEN Emil, dr. in družina TRUDEN
2. po namenu za otroke s posebnimi potrebami

B. Polje

ob 8.30h ++ družina ŽAGAR in TRUDEN

Stari trg

ob 19h

+ LEVSTEK Angela
2. ŽAGAR Zdravko, obl.

Katarina
Sienska, dev
Mt 25, 1-13

sv. Rok

ob 18h

+ MOHOR Ivan, obl.

TOR

Stari trg

ob 19h

++ družina ULE in PERKO

Viševek

ob 18h

+ MLAKAR Anton, obl.

Stari trg

ob 8h

++ starši in Janez TRUDEN (Nadlesk), obl.

ob 10h

+ ŽNIDARŠIČ Julijana

30.4.

Pij V., papež
Jn 14, 27-31a

SRE

1.5.

2. v dober namen za duše v vicah

Jožef Delavec,
praznik dela
Mt 13, 54-58

ČET

2.5.

Atanazij, škof,
c.uč. Jn 6,44-51

2. na čast Svetemu Duhu
B. Polje

ob 8.30h ++ VEBER Marija - Valetova, B. Polje 84

Stari trg

ob 19h

Viševek

ob 18h

+ KOMIDAR Kristina
2. MIHELČIČ Emilija
++ družina INTIHAR

PET

3.5.

Stari trg

SOB

4.5.

Florjan, mučenec
Jn 15, 18-21

NED

5.5.

5. VELIKONOČNA
NEDELJA
- nedelja turizma
- Florjanova
nedelja
Jn 14,23-29

ob 8h

++ KODRCA Alojz in Marija
2. OKOLIŠ Janez

Filip in Jakob ml.,
apostola
Jn 14,6-14

ob 19h

+ MIHELČIČ Rok

Viševek

ob 18h

++ OVSEC Terezija in Alojzij

Stari trg

ob 19h

+ MERCINA Emilija, obl.
2. v zahvalo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu

B. Polje

ob 18h

++ CUPAR Marija in Drago

Stari trg

ob 7.30h ++ Janez in družina SRPAN
2. Vinko in družina PALČIČ BARAGA
ob 10h

B. Polje

na priprošnjo sv. Florjana za blagoslov in Božje
varstvo gasilcev in za pokojne gasilce iz društev

ob 8.30h za pokojne gasilce iz društva

OBVESTILA:
- v torek, 23. aprila, obhajamo god sv. Jurija,
farnega zavetnika v Starem trgu. Ta dan bomo
obhajali tudi DAN CELODNEVNEGA
ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA.

ob
ob
ob
ob

Celodnevno češčenje
svetega Rešnjega telesa je
velik trenutek za vsakega
izmed nas, za župnijo in
naš kraj, v katerem je
naš dom. Ta dan nam
Bog sam prihaja naproti
in želi biti z nami. Vabi
nas žejne in obtežene, da
nas okrepča. Bog ne
potrebuje našega
češčenja, ampak ga
potrebujemo mi, da bomo
bolj ljudje in bolj bratje
in sestre med seboj.
Sredi tega sveta, kjer je dragocena vsaka
minuta, si kristjani privoščimo dan
celodnevnega češčenja SRT. Vrata tabernaklja
bodo odprta in Jezus, skrit v podobi kruha, bo
na našem oltarju čakal vsakega od nas.
»Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in
jaz vas bom poživil…!« (Mt 11,28)

ob 18h: SLOVESNI ZAKLJUČEK, sv. maša,
pete litanije Srca Jezusovega, zahvalna pesem
in blagoslov z Najsvetejšim.

Povabljeni, da skupaj molimo in si izprosimo
na priprošnjo našega zavetnika sv. Jurija Božji
blagoslov.
ob
ob
ob
ob
ob
ob

8h - sv. maša
9h: Podgora, Vrh, Babna Polica
10h: Dane, Klance, Jezero, Laze, Otok
11h: Nadlesk, Podcerkev
12h Stari trg, Pudob
13h: Markovec, Knežja Njiva, Vrhnika

14h:
15h:
16h:
17h:

Iga vas, Viševek
Šmarata, Kozarišče
Bloška Polica, Lož, Podlož, Sv. Ana
osnovnošolski otroci, prvoobhajanci

- v nedeljo, 28. aprila, po godu svojega
zavetnika župnija Stari Trg obhaja
ŽEGNANJSKO nedeljo. Vabljeni k slovesni sv.
maši ob 7.30h in ob 10h!
- Vsako leto začenjamo mesec maj s praznikom
sv. Jožefa delavca oz. mednarodnim praznikom
delavcev. Torej praznik očetov in mater, ki
dneve in dneve dajete svoje najboljše
življenjske moči za ljubi kruhek. In prav ob tem
ne moremo mimo grozljivih in prefinjenih
načinov izkoriščanja delavcev, ki smo mu jih
priča. Prav tako ne
moremo mimo poštenosti
in zanesljivosti, ki se od
nas pričakuje. Praznik
svetega Jožefa, 1. maj,
nas zato nujno sprašuje o
delavnosti, zanesljivosti,
pravičnosti in poštenosti,
kakršen je sveti Jožef bil.
O pravičnosti in
poštenosti delavcev in
delodajalcev in sicer na
vseh področjih življenja. O
pošteno opravljenem delu
in o pravičnem plačilu za
opravljeno delo.

