- OBLETNA MAŠA V KOČEVSKEM
ROGU: Letošnja slovesnot v Kočevskem
Rogu za pobite domobrance in druge žrtve
revolucionarnega nasilja bo v nedeljo, 9.
junija. Ob 11. uri bo pred kapelo Božjega
usmiljenja sv. maša, ki jo bo daroval
novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Po
maši bo še spominski program, ki ga bo
pripravila Nova Slovenska zaveza. Molitev
za pobite se bo začela ob 9.30h. Lepo
vabljeni!
- narodno romanje BOLNIKOV,
INVALIDOV in OSTARELIH na Brezje v
letu vere bo v soboto, 15. junija 2013.
Mašo ob 10h bo vodil ljubljanski nadškof
Anton STRES. Na trgu pred baziliko
Marije Pomagaj se priprava na mašo s
petjem in molitvijo rožnega venca začne
ob 9h. Ves dan bo priložnost za spoved.
Sveto maziljenje se deli po pridigi. Lahko
ga prejme vsak, ki ga v letošnjem letu še
ni prejel, ali pa sem mu je zdravstveno
stanje poslabšalo. Za prejem sv. obhajila,
če imamo smrtne grehe, ne zadostuje sv.
maziljenje, moramo iti prej k sv. spovedi
Vabljeni k Mariji Pomagaj! Omogočite
svojim domačim udeležebo, ki si to želijo
(naredimo dobro delo).

- OB SKLEPU VEROUČNEGA LETA
2012/13
Veroučna in šolska vrata se za letos
počasi zapirajo. V spričevala se zapisujejo
uspehi. Vse energije in vsa koncentracija
je usmerjena v šolo in šolski uspeh. Še
dobro, da se vam – tako otrokom, kakor
staršem - ni zmešalo od vsega
»potrebnega« za šolo.
Kaj pa verouk? Res je, da namen verouka
ni toliko v tem, da znamo na pamet šest
resnic, deset božjih zapovedi…, ampak,
da je v tem, da se v našem življenju pozna
šest resnic in deset božjih zapovedi; da se
pozna, da smo kristjani. Vsak dan nam
nudi dovolj priložnosti, da to, kar
verujemo, tudi prelijemo v svoje življenje.
Upam, da je bilo letošnje pastoralno leto
korak k veri in svetosti otrok in staršev.
Ob sklepu verouka se iz srca zahvaljujem
kaplanu Eriku, katehistinji Marjani,
pevovodkinji Ani, organistoma Andreju in
Niki, pevcem, ministrantom, voditeljem
skavtov in vsem, ki kakor koli
pripomorete k lepšemu življenju župnije.
Bog vam povrni!

- v nedeljo, 16. junija, obhaja soseska sv.
Andreja na Gorenjih Poljanah
ŽEGNANJSKO NEDELJO. Sv. maša bo ob
10h. Vabljeni!
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

9.
jun

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Klemen KRAŠEVEC
Luka BAVEC

Nina POJE
Martin TROHA

16.
jun

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Majda ŠRAJ MIHELČIČ
Marija FORJANIČ

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:
9. jun - Podlož
16. jun - Podgora, Vrh, Bab. polica

- 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

letnik: 41
številka: 33
dne: 2.6.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

JUNIJ – MESEC VRTNIC
Mesec maj je za nami. Lep in bogat,
kakor se spodobi za Marijin mesec.
Vesel sem bil otrok, zlasti
prvoobhajancev in tudi staršev, ki ste
si vzeli čas za Marijo in pridno
obiskovali šmarnice.
Mesec junij pa je, po starem izročilu,
mesec Jezusovega Srca,
mesec vrtnic. V tem mesecu
obhajamo praznik Srca
Jezusovega, to je praznik
Božje ljubezni do nas. Ta je
dosegla vrhunec, ko je Bog
daroval svojega Sina, ki si je
privzel človeško srce kot
orodje neskončne Božje
ljubezni. Iz te ljubezni so izšle
vse njegove dobre misli in
čustva, besede in dejanja.
Ljubezen tega srca objema vse ljudi in
vse stvarstvo. V njem je prostor za
vsakega človeka, posebej še za
bolnega in trpečega. Jezus je za nas
trpel, njegovo srce je bilo prebodeno in
je krvavelo. Zato Jezus razume naše
trpljenje, lajša naše bolečine in nam
pomaga nositi vsakdanji križ. Sam nas
vabi: "Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni
in obteženi, in jaz vam bom dal
počitek" (Mt 11, 28).

Ljudje so darila, ki mi jih Bog pošilja.
Nekatera so prelepo zavita; zelo
privlačna so, ko jih prvič vidim.
Nekatera dobim zavita v navaden
papir, z nekaterimi slabo ravnajo na
pošti; tu in tam pride posebna
pošiljka.
Nekateri ljudje so narahlo,
drugi tesno zavita darila.
Ampak… Ovojni papir ni darilo!
Tako hitro se pri tem zmotim…
In jaz sem človek, torej sem
tudi jaz darilo!
Sem kdaj pogledal, kaj je
znotraj tega darila? Me je
strah?
Jaz sem darilo za moje bližnje.
Torej moram biti pripravljen podariti se
drugemu? Biti človek za bližnjega! Ali
pa morajo biti zadovoljni le z ovojnim
papirjem…
Vsako srečanje je izmenjava daril…
Ljudje smo darila…
Sprejeta in podarjena darila.

SVETE MAŠE:
PON

3.6.

Karel Lwanga in
ugandski muč.
Mr 12,1-12

TOR

4.6.

Peter Veronski,
redovnik muč.
Mr 12,13-17

SRE

5.6.

Stari trg

TOR
ob 19h

++ KORDIŠ Anton in Antonija, obl.
2. družina JURJEVČIČ in ČRNIGOJ

Viševek

ob 18h

+ NELC Zofija, 7. dan

B. Polje

ob 18h

+ TROHA Milan, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina OBREZA
2. ZABUKOVEC Vinko

Kozarišče

ob 18h

+ STERLE Marija, obl.

B. Polje

ob 18h

++ ŽNIDARŠIČ Janez in Ana

ni maše v fari drugje

++ družina ZBAČNIK

Bonifaicj, škof in
mučenec
Mr 12,18-27

DIES - dan
posvečenja

+ ŽNIDARŠIČ Julijana

ČET

Stari trg

6.6.

Norbert, škof
Mr 12,28-34

PET

7.6.

++ družina PIRC

Pudob

ob 18h

++ pokojne učenke iz Pudoba

Vrh

ob 18h

za pravo vreme

Stari trg

ob 8h

za živo in pokojno družino GERBEC

ob 19h

++ družina URBIHA in ŽNIDARŠIČ

B. Polje

8.6.

ob 19h

(Iztok Levstek)

2. družina MOHAR in ŠIRAJ, obl.

SRCE
JEZUSOVO
Lk 15,3-7

SOB

2. za zdravje

ob 18h
ob 18h

v čast Srcu Jezusovemu - zaobljuba Viševka

Stari trg

ob 19h

++ ŠEPEC Jožefa in Anton
++ KOVAČ Tilka in Boris

NED

Stari trg

ob 7.30h

za farane

ob 10h

++ SRPAN Marija in Ludvik

10.6.

ČET

13.6.

2. za Božje varstvo družine ČRNIGOJ

2. POROK Ivana
B. Polje

ob 8.30h

+ TROHA Anton, obl.

Stari trg

ob 19h

++ starši GERL, obl.
2. KOMIDAR Frančišek

Podgora

ob 18h

++ družina STERLE, Palklancovi (Podgora 28)

Kozarišče

ob 18h

na čast Srcu Jezusovemu
za sosesko sv. Benedikta v Kozariščah

Stari trg

ob 19h

+ ULE Frančiška, obl.
2. za Božje varstvo in za zdravje

Kozarišče

ob 18h

+ BARAGA Stanislav

Stari trg

ob 19h

+ KOMIDAR Terezija
2. za žive in pokojne iz družine KOVAČ

B. Polje

ob 18h

+ POJE Vinko

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Janez

(Marija L.)

2. na čast Materi Božji za zdravje

Anton Padovanski,
redovnik
Mt 5,20-26

B. Polje

ob 18h

++ brata Anton in Jože ter sin Anton MLAKAR

PET

Stari trg

ob 19h

+ ŽAGAR Ivan

14.6.

Rihard, opat
Mt 5,27-32

SOB

15.6.

Vid, mučenec
Mt 5, 33-37

NED

16.6.

OBVESTILA:

ob 18h

Bogumil Poljski,
škof
Mt 5, 1-12

Adelajda, redovnica
Mt 5,17-19

za obnovitev posvetitve
Srcu Jezusovemu župnije B. Polje

B. Polje

PON

12.6.

2. v čast Sv. Duhu

SRCE
MARIJINO
Mt 11,25-30

9.6.

SRE

11. NAVADNA
NEDELJA;
žegnanje
- sv. Andrej na
Gorenjih Poljanah
Lk 7,36-8,3

Viševek

10. NAVADNA
NEDELJA
Lk 7,11-17

11.6.

Barnaba, apostol
Mt 10,7-13

2. LOVKO Anica
Viševek

ob 18h

+ STERLE Vinko

Stari trg

ob 19h

+ FRBEŽAR Ivan
2. STERLE Vinko

B. Polje

ob 18h

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

++ ĐURAN Viktorija in Valentin
+ HACE PUHEK Lojzka
2. STERLE Janez (Kozarišče)

Gor.Poljane ob 10h
B. Polje

za sosesko sv. Andreja na Gor. Poljanah

ob 8.30h ++ Nežka in pokojni iz družine LIPOVAC

- v sredo, 5. junija, obhajamo
duhovniki ti. DIES SANCTIFITIONIS dan posvečenja. Ta dan bova oba
duhovnika od doma, ker vsi dekanijski
duhovniki iz dekanije Cerknica skupaj
romamo v PORČINJ (Porzus), romarsko
vasico Marijinih prikazovanj. Sv. maše ta
dan v Starem trgu ne bo.
- SREČANJE MOLITVENEGA
OBČESTVA
Srečanje molitvenega občestva bo v tem
tednu izjemoma v četrtek, 6. junija 2013
po večerni sveti maši v kaplaniji.
- PRVI PETEK - v petek, 7. junija,
obhajamo slovesni praznik SRCA
JEZUSOVEGA in prvi petek v mesecu.
Pri mašah bo tudi možnost za sv. spoved.
Ta dan bova s kaplanom obiskala tudi vse

bolne in ostarele in jim prinesla
Najsvetejše na dom.
- PRVA SOBOTA - sobota, 8. junija,
praznujemo obvezni god Marijinega
Brezmadežnega srca. Počastimo Marijo z
obiskom sv. maše in sv. spovedjo.
- ROMANJE NA ZAPLAZ
V soboto, 8. junija 2013 bomo imeli
župnijsko romanje na Zaplaz, več imate
napisano v prejšnji številki Našega
oznanila.
Odhod avtobusa bo iz Babnega Polja ob
7.30h. Avtobus bo pobiral še v Podgori, Igi
vasi, Pudobu, Starem trgu, Ložu in Bloški
Polici. Tisti, ki ste se zadnji prijavili, boste
šli na mali avtobus, ostali pa na veliki
avtobus. Prihod bo v Babno Polje ob
17.30h.

