OBVESTILA:
- ORATORIJ 2013: Bog je z nami!
V tednu pred nami, od ponedeljka, 29. julija,
do petka, 2. avgusta, bo v Loški dolini za 112
otrok in 15 animatorjev potekal oratorij.
Narnijska ladja za farovžem nas že vabi na svoj
krov, da bomo preko zgodbe, raznih
ustvarjalnih delavnic in iger spoznavali
pravljični svet Narnije.
Program za otroke se bo vsak dan začenjal ob
9h in končal s spuščanjem oratorijske zastave
v popoldanskem času ob 15.30h. Ker so
napovedani zelo vroči dnevi, zelo priporočamo,
da vsak otrok s seboj prinese tudi kakšno
pokrivalo za na glavo. V torek bomo imeli tudi
vodne igre z veliko vode, zato ta dan prinesete
tudi kopalke. V četrtek zvečer pa nas Narnijski
kralj Kaspijan vabi na kraljevsko večerjo in
nočitev pod šotori na travniku pod Ulako.
Zvečer ob 7h bomo z otroci oblikovali ti.
oratorijsko mašo, po njej sledi večerja in še
velika igra z izzivi Narnijske dežele. Za nočitev
iz četrtka na petek se bomo še temeljiteje
dogovorili na oratoriju.
Hvala vsem, ki podpirate te lepe skupne
trenutke za naše otroke.
Bogu se priporočamo za njegovo varstvo in
blagoslov.

- Po godu svoje zavetnice, soseska sv. Ane v
nedeljo, 4. avgusta, obhaja žegnanje. Sv. maša
bo ob 15h. Vabljeni!
- v soboto, 10. avgusta, bo na Križni gori ob 8h
zjutraj zaobljubljena sv. maša za Pudob in Igo
vas.
- v nedeljo, 11. avgusta, obhaja žegnanje
soseska sv. Roka v Ložu, sv. maša bo
popoldne ob 15h. Vabljeni.
- v sredo, 15. avgusta, obhajamo slovesni in
zapovedani praznik MARIJINEGA
VNEBOVZETJA - veliki šmaren. Vsako leto se
na Njen največji praznik na poseben način
izročamo Devici Mariji in njenemu varstvu.
Poromajmo tudi v Marijine romarske cerkve.
Sv. maše ta dan bodo v Starem Trgu ob 7h, v
Babnem Polju ob 8.30h in v Viševku, ki obhaja
žegnanje, ob 10h. Vabljeni!
- soseska sv. Družine v Podgori v soboto, 17.
avgusta, obhaja žegnanje, večerna sv. maša bo
ob 20h.
- v nedeljo, 18. avgusta, pa obhaja žegnanje
soseska sv. Tomaža na Vrhu. Sv. maša bo ob
15h.

- PRVI PETEK: g. kaplan Erik v teh dneh
odhaja na novo župnijo, vendar želi, da bi še
tokrat obiskal bolnike in ostarele in jim na dom
prinesel Najsvetejše. Obisk bo opravil v sredo,
31. julija. Župnik pa bo zaradi oratorija svoje
obiskal v soboto, 3. avgusta.
- KAPLAN ODHAJA:
G. kaplanu Eriku se tudi sam osebno iskreno
zahvaljujem za vse njegovo delo v naši župniji.
Upam, da se bo v novi župniji Kranj - Zlato
Polje, kamor odhaja za župnika, lepo vživel.
Njegov odhod pa pomeni za našo župnijo
precejšnjo spremembo, saj bomo ostali brez
kaplana. Ker ostajam sam, se bo moralo
marsikaj tudi prilagoditi in spremeniti.
Odslej bomo imeli nedeljske sv. maše
- v Starem Trgu ob 7h in ob 10h,
- v Babnem Polju ob 8.30h,
- žegnanja na podružnicah pa ob 15h.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

4.
avg

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Alma PETRIČ
Ana ŽNIDARŠIČ

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

11.
avg

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Anica ANTONČIČ
Anja TRUDEN

Nina POJE
Martin TROHA

18.
avg

Helena
ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Bernarda KANDARE
Bernarda OKOLIŠ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

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

Krašenje in čiščenje cerkve:
4. avg - Stari trg - I. Skupina
11. avg - Stari trg - II. Skupina
18. avg - Dane
- 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: 36
dne: 28.7.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

JETNIK IN MRAVLJA
Neki moški je bil obsojen na
dvajset let ječe. Njegova največja
težava je bila, kako zapolniti
obilico časa, ki ga je nenadoma
imel. Po nekaj mesecih je odkril,
da pod zdrobljenim ometom
njegove celice živijo mravlje. Ena
od njih se mu je zdela posebno
bistra in odločil se je, da jo
bo začel učiti.
Potrebno je bilo veliko
potrpljenja, vendar je po
petih letih mravlja ubogala
ukaze, plesala na napetem
lasu in skočila dvojni salto
mortale. Pet let pozneje je
čudežna (in dolgo živeča)
mravlja znala zapeti vse
aktualne pesmi. V
nadaljnjih petih letih je
odlično obvladala štiri
jezike.
Ravno se je učila petega, ko so
jetnika izpustili iz ječe. Dragoceno
mravljo je vzel s seboj v upanju,
da mu bo z nastopi v televizijskih
oddajah pomagala zaslužiti veliko
denarja.

Babno Polje - sv. Nikolaj

Iz zapora se je odpravil naravnost
v gostilno. Nekaj je popil, potem pa
se ni mogel upreti skušnjavi, da ne
bi pokazal spretnosti svoje mravlje.
Postavil jo je na točilni pult, nato pa
poklical natakarja.
»Poglej to mravljo!«
Natakar ni izgubljal časa; medtem
ko je mravljo zbrisal z
mize, je prijazno rekel:
»Gospod, se vam
opravičujem!«
Mnogi starši in vzgojitelji
posvetijo mnogo truda in
potrpljenja vzgoji mladih.
Potem pa se zgodi nekaj,
kar dosežke vseh naporov
v trenutku uniči. Za
vogalom je namreč zmeraj
kak »natakar«, za
katerega doseženo ne
pomeni veliko ali pa tega sploh ne
opazi. Lažje bi bilo torej učiti slone
kakor mravlje (te ljudje zagotovo
opazijo).
Bruno Ferrero, Pomembna je vrtnica

SVETE MAŠE:
PON

29.7.

Marta, Lazarjeva sestra
Mt 13,31-35

TOR

30.7.

Peter Krizolog, škof
Mt 13,36-43

SRE

31.7.

Ignacij Lojolski, duhov.
Mt 13,44-46

ČET

1.8.

Alfonz M. Ligvorij, škof
Mt 13,47-53

PET

2.8.

Evzebij iz Vercellija
Mt 13,54-58

SOB

3.8.

Martin, menih
Mt 14,1-12

NED

4.8.

18. NEDELJA
MED LETOM
sv. Ana - žegnanje
Lk 12,13-21

PON

5.8.

Marija Snežna (Nives)
Mt 14,13-21

TOR

6.8.

Stari trg

ob 19h

++ pokoj. iz družine ČERMELJ in sorodniki
2. starši MLAKAR (Vrh)

B. Polje
Stari trg

ob 20h
ob 19h

+ TEKAVČIČ Vinko, obl.

NED

2. župnik Vinko ŠEGA

19. NEDELJA MED
LETOM;

B. Polje

ob 20h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 19h

+ BAVEC Janez, obl.

B. Polje

ob 20h

+ JANEŽ Amalija, obl.

Stari trg

ob 19h

+ za živo in pokojno družino STERLE iz Kozarišč
2. INTIHAR Vekoslava

Pudob

ob 20h

++ KRAŠEVEC Marija in Janez, obl.

Stari trg

ob 19h

+ TRUDEN Jožef, 7. dan
2. TRUDEN Ivana

Poncijan in Hipolit
Mt 18,1-5.10.12-14

ob 8h

zabljuba ob koleri 1855 za Pudob in Iga vas

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez in France KANDARE
2. TURK Marija in GERBEC Stanislav, obl.

B. Polje

ob 8.30h za žive in pokojne iz družine LEKAN

sv. Rok

ob 15h

za sosesko in ZABUKOVEC Ivan, obl.

Stari Trg

ob 19h

+ TRUDEN Ivana
2. starši GOMBOC

Podgora

ob 20h

+ STERLE Franc

Stari trg

ob 19h

++ starši Vesel, obl.
2. v zahvalo in priprošnjo za zdravje in srečo

B. Polje

ob 20h

+ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 19h

+ STERLE Jože (Stari trg), obl.

+ DROBNIČ Jože, obl.

SRE

2.++ družina KOMIDAR (Klance)
B. Polje

ob 20h

++ starši in pokojni iz družine SLEKOVEC

Maksimilijan Kolbe,
duhov. mučenec
Mt 13,1-9

B. Polje

ob 20h

++ starši in družini MLAKAR in ŽAGAR

Stari trg

ob 7h

za farane

ČET

Stari trg

ob 7h

++ ŠTEFANČIČ Viktorija in Janez, obl.

2. družina BAVEC in KOČEVAR

14.8.

15.8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE - veliki
šmaren
Lk 1,39-56

ob 10h

+ MOHAR Marija

B. Polje

ob 8.30h

+ MULH Marija in stari starši GRABNARJEVI

sv. Ana

ob 15h

za sosesko sv. Ane

Stari trg

ob 19h

++ MULEC Viktor in starši

PET

2. POROK Ivana

Rok, romar spokornik
Mt 19,3-12

16.8.

B. Polje

ob 20h

+ OŽBOLT Neža, Ivan in Zora

Stari trg

ob 19h

++ starši in brat TRUDEN

SOB

2. OKOLIŠ Janez

Evzebij, papež muč.

v čast Sv. Duhu

9.8.

13.8.

Križna gora

ob 19h

ob 19h

PET

TOR

2. družina LAVRIČ

Stari trg

Stari trg

Terezija B. od Križa
(Edith Stein), muč.
Jn 4,19-24

12.8.

Ivana Šentalska, redo.
Mt 17,22-27

++ Vencelj in starši BAVEC

++ REČNIK Albert in Antonija

SRE

Dominik, duhovnik
Mt 16,13-23

PON

ob 19h

ob 20h

++ za umrle na Rabu

8.8.

žegnanje
sv. ROK v LOŽU
Lk 12,32-48

Stari trg

B. Polje

ob 20h

ČET

11.8.

2. ONUŠIČ Ivanka, obl.

B. Polje

7.8.

10.8.

Lovrenc, diakon
Jn 12,24-26

za vse v Virmandoli pobite

Jezusova spremenitev
na gori, praznik
Lk 9,28b-36

Sikst II., papež muč.
Mt 15,21-28

SOB

2. ŽNIDARŠIČ Julijana
Pudob

ob 20h

+ LEKŠAN Venčeslav, obl.

Stari trg

ob 19h

+ TRUDEN Ivana
2. MULEC Marija, obl.

B. Polje

ob 20h

+ RUPAR Leopold

Stari trg

ob 19h

+ FORJANIČ Ernest

B. Polje

ob 20h

2. ŠPEHAR Ana
+ TRUDEN Helena in Anton

17.8.

2. Mariji, Božji Materi v zahvalo

2. TOMC Franc, obl.
B. Polje

ob 8.30h + KONC Marija in Alojz

Viševek

ob 10h

za sosesko Marije Vnebovzete v Viševku

Stari trg

ob 19h

++ KOČEVAR Franc in Slava, obl.
2. MIHELČIČ Rok

Nadlesk

ob 20h

+ KOMIDAR Alojzij, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ ŠKERBEC Laura, obl.
2. KOMIDAR Kristina

Mt 19,13-15

NED

18.8.

20. NEDELJA MED
LETOM; žegnanje - sv.
Tomaž na VRHU in
sv. Družina v PODGORI
Lk 11,1-13

Otok

ob 11h

++ JERŠINOVI

Podgora

ob 20h

za žive in pokojne vaščane v Podgori

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. BRAGA Franc, obl.
za sosesko sv. Tomaža - žegnanjska

Vrh

ob 15h

B. Polje

ob 8.30h ++ TROHA Frank in Jeni

