Trojice na Knežji Njivi. Vabljeni naslednjo
nedeljo tudi k sv. maši ob 10h v cerkvici Sv.
Trojice na Knežji njivi.
- v četrtek, 30. maja, obhajamo slovesni in
zapovedani praznik SVETEGA REŠNJEGA
TELESA IN KRVI.
Sv. maši v Starem trgu bosta zjutraj ob 8h in
ob 19h, v Babnem Polju ob 18h.
Zunanja proslavitev tega praznika pa bo, kot je
tukaj že vrsto let navada, na nedeljo, 2. junija.
Po jutranji sv. maši bo procesija, če bo lepo
vreme. K tej maši in procesiji naj pridejo tudi
vsi letošnji PRVOOBHAJANCI s starši.
Namen slovesnega praznovanja je namreč
poglobitev in izpoved vere v Jezusovo trajno
navzočnost v Najsvetejšem zakramentu ter
češčenje Gospodovega telesa, ki se za nas daje,
in njegove Predragocene Krvi, ki se za nas
preliva v odpuščanje grehov.
Vse letošnje prvoobhajance in mlajše vabim, da
naberete v svoje košarice cvetja, da boste lahko
za procesijo potresali za Najsvetejše pri vseh
štirih oltarjih, ki jih bomo postavili za telovsko
procesijo. Pred mašo pridite v kaplanijo, kjer se
boste napravili v bele oblekce.
- ŽUPNIJSKO ROMANJE NA ZAPLAZ:
Župnijsko romanje bomo imeli v soboto, 8.
junija 2013. Poromali bomo na Zaplaz, kjer je
Marijina božja pot in kjer je pokopan blaženi
mučenec Lojze Grozde. Na Zaplazu bomo
imeli sveto mašo, priložnost bo za sveto
spoved, po sv. maši bomo imeli skupno kosilo.
Po kosilu bomo šli na Žalostno Goro pri

Mokronogu, kjer bomo v Marijini cerkvi zapeli
litanije Matere Božje z odpevi. Če bo vreme
primerno, se bomo nazaj grede ustavili v Mirni
in šli do kraja Grozdetove smrti. Peš hoje do
kraja Grozdetove smrti je približno 500m ob
potoku.
Odhod avtobusa iz Babnega Polja bo ob 7.30,
avtobus bo pobiral še v Podgori, Igi vasi,
Pudobu, Starem trgu, Ložu in Bloški Polici.
Prihod domov je predviden ob 18. uri.
Romanje je namenjeno vsem faranom obeh
župnij. Tisti, ki redno čistite in krasite cerkev
ter skrbite za podružnične cerkve imate
prispevek za romanje 10€, za ostale pa bo
prispevek 25€. V ceno je vključen avtobusni
prevoz in kosilo.

- PROSTOVOLJKE iz programa POTA:
V nedeljo, 9. junija, se bodo pri obeh mašah v
Starem trgu predstavile prostovoljke iz
programa POTA, ki se letos poleti odpravljajo v
mesto Harkov v Ukrajino, kjer bodo izvedle dva
enotedenska oratorija za otroke iz socialno
ogroženih družin. Po maši bodo zbirale
prostovoljne prispevke za izvedbo oratorijev in
za tamkajšnji misijon.
V soboto, 1. junija, ob 19.30 pa bo v dvorani v
kaplaniji potekala predstavitev lanskega
projekta POTA v Braziliji, ki je bil izveden
tudi s pomočjo prispevkov iz naše župnije.
Vsi lepo vabljeni!
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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
erik.svigelj@gmail.com

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

LENI SOKOL

Prijavite se pri Kaplanu.

STARI TRG
ob 7.30h

e-mail: bostjan.modic@rkc.si

letnik: 41
številka: 32
dne: 19.5.2013

Krašenje in čiščenje cerkve:
26. maj - starši prvoobhajancev
2. jun - Lož – Mali Vrhek

- 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.

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

Neki kralj je v dar prejel dva
sokolja mladička in ju hitro odnesel
vaditelju sokolov, da bi ju izuril.
Čez kakšen mesec mu je trener
sokolov sporočil, da je
eden od sokolov odlično
izurjen.
»Kaj pa oni drugi?« je
vprašal kralj.
»Žal mi je, gospod, a drugi
sokol se čudno obnaša.
Mogoče ima kakšno
bolezen, ki je ne znamo
pozdraviti. Nihče ga ne
more premakniti z veje
drevesa, na katero smo ga
položili prvi dan. Tudi
hrano mu vsak dan nosijo
na drevo.«
Veliki kralj je sklical vse veterinarje
in zdravilce ter strokovnjake vseh
vrst, a nihče ni pripravil sokola do
letenja.

negibnega sokola. Nekega dne je
objavil razglas, v katerem je svoje
podložnike prosil, da bi mu
pomagali razrešiti ta problem.
Naslednje jutro je odprl
okno in z velikim
začudenjem zagledal
sokola, ki je odlično letal
med drevesi vrta.
»Pripeljite mi tistega
čudodelnika,« je velel.
Čez nekaj časa so preden
pripeljali mladega kmeta.
»Ti si naučil leteti mojega
sokola? Kako ti je uspelo?
Si morda čarovnik?« ga je
vprašal kralj. Preplašen in
srečen je mladenič
razložil:
»Ni bilo težko, visokost. Samo vejo
sem odsekal. Tedaj se je sokol
zavedel, da ima krila in je začel
leteti.«

Z okna svoje sobe je kralj dan za
dnem žalostno opazoval

(po knjižici Bruna Ferrera: Na tvoji strani)

SRE

SVETE MAŠE:
PON

20.5.

MARIJA, MATI
CERKVE, bink.
ponedeljek
Lk 2, 16-21

TOR

21.5.

Krištof
Magellanes, duh.
Mr 9, 38-40

SRE

22.5.

Marjeta Kasijska,
redovnica
Mr 9, 38-40

ČET

23.5.

Servul Tržaški,
mučenec
Mr 9, 41-50

PET

24.5.

Stari trg

ob 8h

++ družina MLAKAR (Lož)

ob 19h

+ BAVEC Franc, obl.
2. KANDARE Ivanka (Janezova)

ČET

SV. REŠNJE TELO
IN KRI - sloves. in
zapov. praznik
Lk 9, 11b-17

B. Polje

ob 18h

++ starši Jakob in Pepca KONC

Stari trg

ob 19h

++ MATEVŽEVA družina (Kozarišče)
2. OKOLIŠ Janez

Viševek
Stari trg
Viševek
Stari trg

ob 18h
ob 19h
ob 18h
ob 19h

Stari trg

German Pariški,
škof
Mr 10, 28-31

++ ĐURAN Valentin in Viktorija

Stari trg

ob 19h

+ KANDARE Franc (Rožnik)

na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu

+ KRAJC Frančiška

ob 18h

++ KOVAČ Anton in Filipina

ob 19h

+ POLJŠAK Zdravko

za blagoslov v zakonu FORJANIČ LEKŠAN

B. Polje

ob 19h

++ Miran in starši JANEŽ, 5 bratov in 4 sestre

Stari trg

ob 7.30h

za farane

ob 10h

+ Lojzka HACE PUHEK
2. starši in bratje TRUDEN

B. Polje

ob 8.30h

++ KOVAČ Tilka in Boris

Knež. njiva

ob 10h

za sosesko Sv. Trojice na Knežji njivi

Stari trg

ob 19h

++ Jože in starši KANDARE

Vrhnika

ob 18h

+ KOŠMRL Ferdinand, obl.

B. Polje

ob 18h

++ brat, starši TURK in Ivanka ŽAGAR

Stari trg

ob 19h

+ POROK Ivana

2. na čast Materi Božji za zdravje

2. KOTNIK Milka
ob 18h

ob 18h

ob 19h

2. PLOS Franc, obl.

Viševek

B. Polje

Stari trg

v zahvalo na čast Materi Božji

28.5.

2. družina ZBAČNIK

Justin, mučenec
Mr 11, 27-33

+ KOMIDAR Frančišek, obl.

TOR

+ OKOLIŠ Janez

SOB

ob 19h

27.5.

ob 19h

+ KODELA Jožef

Stari trg

Alojzij Grozde,
mučenec
Mr 10, 17-27

+ KOMIDAR Kristina

+ ŠPEHAR Anica

SOB

PON

++ oče in sin Stanko GERBEC

ob 8h

ob 18h

+ KRAŠEVEC Ivanka

26.5.

ob 18h

Stari trg

B. Polje

ob 17h

NED. SVETE
TROJICE,
žegnanje na
KNEŽJI NJIVI,
praznik sv. obhaj.
Jn 16, 12-15

Pudob

2. TROHA Anton in Helena (B. Polica 1)

ob 15.30h + TROHA Božena, pogreb

ob 17h

2. URBIČ Marija in BARAGA Janez

+ MIHELČIČ Rok

2. KINKELA Frančiška

Beda Častitljivi,
duhovnik
Mr 10, 13-16

+ KRAŠEVEC Vinko, obl.

OBISKANJE
DEVICE MARIJE
Lk 1, 39-56

31.5.

1.6.

2. Tone, Mira in starši KANDARE
B. Polje

ob 19h

PET

sv. Rok

NED

30.5.

Stari trg

++ ŽNIDARŠIČ Ana in Anton, obl.

Marija, Pomoč.
kristjanov
Jn 2, 1-11

25.5.

29.5.

Maksim Emonski,
škof ljubljanski
Mr 10, 32-45

++ družina INTIHAR

NED

2.6.

9. NEDELJA MED
LETOM; procesija
sv. Rešnjega Telesa
in Krvi
Lk 7, 1-10

2. BOŽIČEVIĆ Olga

2. v dober namen
Podgora

ob 18h

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

za zdravje
+ NARED Janez, obl.
2. starši in sinovi KOČEVAR

B. Polje

ob 8.30h + MALNAR Vera

OBVESTILA:
- Danes je ob 10h glavni shod na Križni Gori. Z
molitvijo križevega pota pričnemo ob 9h.
- na BINKOŠTNI PONEDELJEK obhajamo
praznik Marija, Mati Cerkve. Sv. maši bosta
zjutraj ob 8h in ob 19h zvečer v Starem trgu in
ob 18h v Babnem Polju.
- OKLIC: v soboto, 25. maja, ob 17h se bosta v
farni cerkvi sv. Jurija poročila naša farana
FORJANIČ Damjan in LEKŠAN Nina iz
Markovec 16, župnija Stari Trg. To novo
družino priporočam v molitev.
- PRVO SVETO OBHAJILO: v tem tednu se
bomo letošnji prvoobhajanci in njihovi starši,
ter skupaj z njimi seveda vsa župnija, vsak
večer ob 19h v farni cerkvi z molitvijo in
obhajanjem sv. maše pripravljali na slovesno
praznovanje PRVEGA SVETEGA OBHAJILA, ki
bo naslednjo nedeljo, na praznik NEDELJE
SVETE TROJICE, 26. maja, pri sv. maši ob
10h. Toplo vam priporočam, da se tudi v svojih
osebnih molitvah spomnite vseh letošnjih 28
fantkov in deklic iz drugega razreda verouka,
da bi bil tudi njim Jezus v Presveti hostiji vse
življenje zaupen življenjski sopotnik.

V pripravi na njihov praznik naj izpostavim
pomembnejše stvari, ki smo se jih tudi
dogovorili na sestanku s starši:
- vsak dan naj otroci pridejo vsaj 15 min
pred večerno sv. mašo
- po maši bodo tudi krajše vaje za
sodelovanje pri nedeljskem slavju
- v petek, na praznik Marije, pomočnice
kristjanov, bo ob 18h PRVA SVETA
SPOVED za prvoobhajance, med tem bo za
starše in sorodnike pred mašo in med njo
na voljo še en spovednik
- v petek ob 14h: čiščenje farne cerkve in
okolice (krasi cvetličar Janez Seliškar iz
Ljubljane)
V nedeljo se bo ob 10h sprevod
prvoobhajancev skupaj z obema staršema
začel pred kaplanijo, prvoobhajanci bodo med
mašo spredaj v prezbiteriju okrog oltarne mize,
za starše slavljencev pa bodo rezervirane
prednje klopi. Prosim, da to upoštevate.
- na NEDELJO SVETE TROJICE bo poleg
slovesnosti prvega svetega obhajila v naši
župniji tudi ŽEGNANJE za sosesko Sv.

