Če pa je sol pokvarjena, tudi hrana ni
dobra.
- PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE in
svetovni dan bolnikov bo v torek, 9. feb.
Na ta lep Marijin praznik vabljeni k sv.
maši, da skupaj molimo tudi za vse bolne.
11. februarja 1858 je šla štirinajstletna
Bernardka s sestro in sosedo nabirat drva
k potoku Gave.
Bernardka je zaostala,
ko si je sezula nogavice,
da bi prebredla vodo.
Bila je pred votlino in v
njej je zagledala čudovito
lepo Gospo v belem, ki jo
je smehljaje povabila
naprej in skupaj sta
molili rožni venec.
Prijateljici nista nič
videli. Čez tri dni je
Bernardka z nekaj dekleti spet šla k
votlini in gospa, ki se ji je spet prikazala,
je z njo govorila v lurškem narečju, ki je
mešanica španščine in francoščine. Rekla
ji je, naj prihaja naslednjih petnajst dni
vsak dan k votlini. Doma so ji strogo
branili, tudi mestne oblasti so ji hotele
preprečiti prihod k votlini. »Obljubila sem
Gospe,« je dejala Bernardka in je kljub
temu tja prihajala vsak dan. Zbiralo se
vedno več pobožnih gledalcev in
radovednežev. Pri prikazanju 24.
februarja je Gospa naročila Bernardki:
»Pokora! Molite za spreobrnjenje
grešnikov!« Naslednji dan ji je velela, naj
gre pit vodo iz majhne luže blizu votline.
Ker vode ni mogla zajeti, je začela kopati z

rokami in iz zemlje je privrel studenec, ki
teče še danes in ob katerem so že mnogi
bolniki ozdraveli po tem, ko so se v tej
vodi, speljani v kopeli, umili.
Ko je 2. marca Gospa naročila Bernardki,
naj duhovnikom sporoči, naj nad votlino
sezidajo kapelo in naj ljudje tja romajo v
procesiji, si je nakopala jezo domačega
župnika. Ta je postavil pogoj: zidali bomo,
če Gospa pove svoje ime in če stori, da
vzcveti rožni grm pod votlino. Drugega
pogoja ni izpolnila, svoje ime pa je
povedala med prikazanjem 25. marca.
Dejala je: »Brezmadežno spočetje sem!«
Tako je potrdila versko resnico, ki jo je
štiri leta pred tem razglasil papež Pij IX.
(1846–1878). Sledili sta še dve prikazanji:
7. aprila in 16. julija.
Štiri leta kasneje je Cerkev po natančni in
strogi preiskavi potrdila nadnaravni
značaj prikazovanj. Takrat je bila
Bernardka varovanka redovnic v Lurdu.
Leta 1866 se je udeležila posvetitve
oltarjev v spodnji cerkvi nad votlino,
potem pa je odšla v samostan usmiljenk v
Nevers v osrednji Franciji, kjer je z
ljubeznijo stregla bolnikom vse do svoje
smrti 16. aprila 1879. Leta 1933 je bila
razglašena za svetnico.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

9.
feb.

Jelka TRUDEN
Magda AVSEC

Suzana KVATERNIK
Tatjana STRLE

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

16.
feb.

Jože MATEVŽIČ
Marta ŠEBENIK

Tomaž KVATERNIK
Vida GORŠE

Nina POJE
Martin TROHA

23.
feb

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Vida MLAKAR
Alma PETRIČ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje cerkve:
9. feb - Lož – Mali Vrhek
16. feb - Podlož
23. feb - Podgora, Vrh, Babna polica

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

- 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: 42
številka: 2
dne: 2.2.2014

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

SVETI BLAŽ
Pobožno krščansko ljudstvo je skozi
zgodovino izbralo štirinajst svetnikov, na
katere so se še posebej obračali v svojih
mnogih stiskah. Svoje težave so reševali z
vero in zaupanjem v Božjo pomoč.
Med njimi je tudi sv. Blaž - zavetnik
zdravnikov, trgovcev z volno,
čevljarjev, krojačev, mavčarjev,
tkalcev, strojarjev, pekov, zidarjev,
klobučarjev, muzikantov, domačih
živali in konj in tudi zavetnik
Dubrovnika.
Sv. Blaž je živel konec 3. stoletja v
Armeniji in kot škof pretrpel
mučeniško smrt leta 316. V vsej
Cerkvi velja sv. Blaž za priprošnjika
zoper bolezni vratu in grla. Legenda,
ki se opira na zgodovinsko jedro,
namreč pripoveduje, da je bil Blaž
najprej zdravnik, potem pa škof v
Sebasti. Ko je začel cesar Licinij
preganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža.
Peljali so ga pred sodnika. Naproti mu je
prihitela vdova z edinim sinom in jokaje
prosila svetnika, naj reši otroka gotove smrti.
Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli spraviti iz
grla. Trpel je silne bolečine. Sv. Blaž je
nekoliko pomolil, dečka blagoslovil in ga
ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam pa je
šel naprej v strašno smrt. Rablji so ga
neusmiljeno tepli, potem pa trgali z železnimi
grebeni. Naposled ga je dal sodnik obglaviti.
To se je zgodilo najbrž leta 316. Češčenje in
običaji češčenje sv. Blaža je med vernim

ljudstvom zelo razširjeno. Zlasti ga časte
Hrvati, posebno Dalmatinci. Pravijo mu sveti
Vlaho. Dubrovnik si ga je izbral že v desetem
stoletju za svojega zavetnika. Ko je bil
Dubrovnik še samostojna republika, je imel
sliko sv. Blaža na državni in trgovski zastavi,
na državnem pečatu in kovancih.
V zvezi z omenjenim čudežem, ki
ga je storil svetnik na poti v smrt,
deli Cerkev vsako leto na god sv.
Blaža - Blažev blagoslov. Mašnik
najprej blagoslovi sveče za ta
blagoslov s posebno molitvijo.
Nato vzame dve sveči, zvezani v
obliki križa, in ju približa grlu
vsakega, kdor želi prejeti Blažev
blagoslov. Blagoslov podeli z
besedami: »Na prošnjo sv. Blaža,
škofa in mučenca, naj te Bog
varuje bolezni v grlu in vsakega
drugega zla. V imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha.« Na te
besede odgovorimo z Amen.
Bogoslužje Cerkve predvideva na god sv.
Blaža tudi možnost, da se ta dan blagoslovi
pripravke iz zdravilnih rož, korenin in zelišč,
ki po božji dobroti pomagajo bolnemu
človeku. Stiški p. Simon Ašič je bil pravi
mojster zeliščnih pripravkov v obliki čajev,
grenčic, mazil in obkladkov. Vsak obisk pri
njem je redno končal: »Tole vzemite - pa Bogu
se priporočite!«

SVETE MAŠE:
PON

3.2.

Blaž, škof mučenec
Mr 5, 1-20

TOR

4.2.

Jožef Leoniški, kapucin
Mr 5,21-43

SRE

5.2.

SOB
Stari trg

ob 18h

2. v zahvalo Jezusu in Mariji
Šmarata
Stari trg

ob 19h
ob 18h

6.2.

Pavel Miki in japon. mučenci
Mr 6,7-13

PET

7.2.

Rihard, kralj
Mr 6,14-29

SOB

8.2.

Jožefina Bakhita, sužnja
Mr 6,30-34

NED

9.2.

TOR

11.2.

Lurška Mati Božja, bolniki
Mr 7,1-13

SRE

12.2.

ob 18h

++ ZGONEC Terezija in Mihael

PON

2. SRPAN Ludvik in Marija, obl.

7 ustanoviteljev reda servitov
Mr 8,11-13

+ BAVEC Vencelj, obl.

TOR

2. na čast sv. Judu Tadeju

Frančišek Regis Clet, duhovnik
Mr 3,31-35

Stari trg
Viševek
Stari trg

ob 18h
ob 17h
ob 18h

13.2.

14.2.

Valentin (Zdravko) duhovnik
Mr 7,31-37

17.2.

18.2.

++ STRLE (Podlož)

SRE

2. PALČIČ Ivanka in Anton

Konrad iz Piacenze, spokornik
Mr 8,22-26

B. Polje

ob 17h

+ TRUDEN Slavko

Stari trg

ob 18h

+ STERLE Julijan, 30. dan

ČET

19.2.

20.2.

2. TRUDEN Jože

Jacinta in Frančišek Marto, fatimsk
Mr 8,27-33

Viševek

ob 17h

na čast Sv. Duhu za božje varstvo

PET

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez GORŠE, obl. in Julijana

Peter Damiani, škof in cerkv. učit.
Mr 8,34-38;9,1

2. starši POLONČIČ
Stari trg

ob 8.30h
ob 18h

+ TROHA Jože (Lukov), obl.
++ Marija in Marica ŠTIRN, obl.
2. Franc in družina BARAGA (Kozarišče 35)

Viševek

ob 19h

+ MLAKAR Frančiška, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ družina OVSEC in URBIHA

SOB

21.2.

22.2.

Sedež apostola Petra
Mt 16,13-19

NED

B. Polje

ob 19h

++ družina JOZELJ

Stari trg

ob 18h

++ Julka in družina TRUDEN (Nadlesk 14), obl.
+ Leopold TURŠIČ (Lož), obl.

Stari trg

ob 18h

+ Frančiška GORŠE, obl.
2. ROVAN Alojzij

Stari trg

ob 18h

++ starši JANEŽ in TIŠLER
2. OKOLIŠ Janez

B. Polje

ob 17h

+ misijonar Guy BARBEROT

ob 18h

Viševek

ob 17h

+ PLOS Ivana, 30. dan

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez in družina SRPAN

2. starši ZORMAN

23.2.

2. PREVEC Franc in Julka
B. Polje

ob 8.30h

++ starši, bratje in sestra TROHA (BP70)

Stari trg

ob 18h

+ PETRIČ Ivan, obl.
2. starši, Anton in Jože MLAKAR

Stari trg

++ družina ZUPANČIČ

ob 18h

2. na čast Mariji Romarici za blagoslov Slov
B. Polje

ob 19h

++ starši in sestra LIPOVEC

Stari trg

ob 18h

++ starši GERL
2. ZGONEC Terezija in Mihael

Stari trg

+ KANDARE Daniela, obl.

ob 18h

2. KRAŠEVEC Jakob
Stari trg

++ MAVKO Stanko in Terezija

ob 18h

2. Jože in starši KANDARE
++ LESKOVEC Ivan in Vinko

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 17h

++ CINDRIČ Marko in Marija (BP66)

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ LEKŠAN Venčeslav

2. TRUDEN Janez (Nadlesk 21)

7. NEDELJA MED LETOM
Mt 5,38-48

2. OVSEC Ivanka, obl.
B. Polje

2. brata in starši BAVEC, obl.

Jordan Saški, redovnik
Mr 7,24-30

PET

+ MLAKAR Ana, 7. dan

++ MARINČIČ Janez in Frančiška

Stari trg

Mt 5,17-37

Stari trg

Humbelina, redovnica
Mr 7,14-23

ČET

16.2.

v zahvalo za zdravje

B. Polje
Sholastika, devica
Mr 6,53-56

+ TRUDEN Vencelj, obl.

6. NEDELJA MED LETOM -

ob 19h

Mt 5,13-16

10.2.

NED

B. Polje

5. NEDELJA MED
LETOM;

PON

15.2.

Klavdij, redovnik
Mr 8,1-10

+ KOČEVAR Marija (Primoževa mama)
2. FORJANIČ Ernest

Agata, devica mučenka
Mr 6,1-6

ČET

++ KOZJEK Marija in Alojz

ob 8.30h

+ URBIHA Jožica, obl.

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju, ki
sem mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Tam duhovniki povečini zelo težko dobijo dovolj mašnih
namenov in so vam za sv. maše zelo hvaležni. Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji.
Povabljeni pa ste oboji, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev v domači župniji.

OBVESTILA:
- SV. BLAŽ - jutri v ponedeljek, 3.feb,
goduje sv. Blaž, ki je priprošnjik zoper
bolezni grla in vsakega drugega zla v
človeku. Blažev blagoslov (s prekrižanimi
svečami na vratu), bom delil v farni cerkvi
in v Šmarati po sv. maši, kdor bo želel.
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu
februarju bom obiskal bolne in ostarele in
jim prinesel Najsvetejše na dom.

- DAN KULTURE: v soboto, 8. februarja,
praznujemo kulturni dan, ki naj bo klic k
zavedanju svojih korenin in svojih
talentov, ki naj bi jih radodarno dali v
služenje bližnjemu.
Bog ni rekel, da smo med zemlje, ampak,
da smo njena sol. Če se torej hočemo
imenovati kristjani, moramo biti včasih
tudi »neužitni«, tako, kot je tudi sol
sama, brez druge hrane. Vendar njen
okus naredi hrano boljšo in okusnejšo.

