da ste vsak večer do birme z njimi tu v cerkvi.
Za birmance je udeležba obvezna, razen v
primeru bolezni.
SREČANJE Z BIRMOVALCEM: Jutri, v
ponedeljek 28. aprila, ob 17h bo prišel med
nas g. arhidiakon Franci Petrič, ki bo letošnji
birmovalec. Njegov obisk pomeni za našo
župnijo kakor obisk našega pastirja, saj je letos
birma ti. kanonična. Lepo vas prosim, da se
torej jutri v čimvečjem številu zberemo vsi
skupaj iz obeh župnij v farni cerkvi sv. Jurija.
Želi videti, kako živi naša župnija, da začuti
njen utrip. Verjamem, da ima vsakdo izmed
nas veliko dela, pa si vendarle vzemite čas za
to srečanje z arhidiakonom. V to povabilo ste
vključeni tako vsi ključarji vseh podružnic, kot
člani ŽPS, ministranti, pevci, mladi, veroukarji,
prvoobhajanci, pa seveda birmanci, ki vas bo
tudi malo povprašal o verskem znanju. Prav vsi
lepo vabljeni.
Med sv. mašo ob 18h bo na voljo za sv. spoved
za starše in botre birmancev, da bi čistih src
obhajali slovesnost.
Po sv. maši ob 19h pa se bo v dvorani v
kaplaniji še posebej srečal in pogovoril z vsemi
ključarji, člani ŽPS in pevci obeh župnij. Lahko
mu boste postavili tudi kakšno vprašanje.
- ČIŠČENJE farne cerkve sv. Jurija: starši
birmancev bomo generalno očistili cerkev in jo
okrasili za birmo v torek ob 8h in ob 14h.
- v četrtek, 1. maja 2014, bomo ob 8h obhajali
slovesnost sv. birme v Babnem Polju za 4
birmance, ob 10h pa v Starem trgu za naših
64 fantov in deklet. Birmanci in botri se 20
min pred mašo zberemo za kaplanijo, od koder
bomo v slovesnem sprevodu vstopili v naše
svetišče in ob 10h obhajali sv. mašo in
zakrament sv. birme. Prednje klopi bodo
rezervirane predvsem za starše in sorodnike,
zato vas lepo prosim, da to upoštevate.

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

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

- MARIJIN MESEC MAJNIK - ŠMARNICE:
Šmarnično pobožnost bomo začeli na slovesni
praznik Jožefa Delavca. V Podgori v cerkvici sv.
Družine se boste zbirali otroci in brali
šmarnice, ki jih je po težki bolezni napisala
Darja Kastelic in bodo zelo poučne. Pri mašah
v Starem trgu pa bomo brali šmarnice za
odrasle, ki jih je ob premišljevanju lavretanskih
litanij napisal lazarist Peter Žakelj. Otroci boste
vsak dan za spodbudo dobili nalepko z Marijino
podobo. Otroci bodo radi hodili k šmarnicam,
če boste šli z njimi tudi starši...
- na PRVI PETEK v mesecu maju bom obiskal
bolne in ostarele po domovih in jim prinesel
najsvetejše na dom.
- ŽEGNANJE V KOZARIŠČAH: v soboto, 3.
maja, bo žegnanjska sv. maša ob 19h za
sosesko sv. Benedikta. Vabljeni!
- sv. FLORJAN, zavetnik gasilcev V soboto, 3. maja bo na Lazih ob 16h
blagoslov gasilcev in sv. maša za vse pokojne
gasilce iz PGD Jezero.
V nedeljo, 4. maja, pa bo blagoslov in sv. maša
za žive in pokojne gasilce v Babnem Polju ob
8.30h in v Starem trgu ob 10h. Vabljeni, da
se vsi naši gasilci ob godu svojega zavetnika v
uniformah zberete v cerkvi in skupaj prosimo
za Božji blagoslov in varstvo v našem kraju na
priprošnjo sv. Florjana.
- ŽEGNANJE NA BLOŠKI POLICI - v soboto,
10. maja bomo na Bloški polici ob 19h obhajali
žegnanjsko sv. mašo za sosesko sv. Vincencija.
Vabljeni!

Krašenje in čiščenje cerkve:
4. maj - Nadlesk
11. maj - Podcerkev
18. maj - Kozarišče – I. Skupina
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

4.
maj

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Tatjana STRLE
Tomaž KVATERNIK

11.
maj

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Vida GORŠE
Vida MLAKAR

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

18.
maj

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Zdenko TRUDEN
Alma PETRIČ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

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

B. POLJE
ob 8.30h
Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

NAŠE OZNANILO
letnik: 42
številka: 6
dne: 27. april 2014

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

MARIJA BOŽJA MATI
Eno samo mater poznamo v
zgodovini sveta, o kateri ljudje
tudi grdo govorijo. Nihče še ni
slišal, da bi kdo rekel žal besedo
nad Mohamedovo, Konfucijevo,
Hitlerjevo, Stalinovo materjo, tudi
nad Judeževo materjo ne. Koliko
jezikov pa je obrekovalo in koliko
peres je omadeževalo Jezusovo
mater! Kaj je vendar storila ta
uboga mati, da se z njo tudi grdo
ravna, da je tako osovražena,
prezirana?
Predstavljajte si, da bi živeli pred
vašo mamo in da bi jo lahko
oblikovali po svoji zamisli. Mar je
ne bi naredili najlepše izmed vseh
mater, ki so kdajkoli živele na tem
svetu? In Gospod Jezus, Božji Sin,
ki je prav to možnost imel, jo je
naredil po svoji zamisli, ker je bil
pred njo, kakor je kipar pred svojo
stvaritvijo.

Veliko skrbi in modrosti je vložil
Stvarnik v ,,urejanje" tistega

Babno Polje - sv. Nikolaj

rajskega vrta, kjer naj bi se
poročila prvi mož in prva žena, a
še veliko več ljubezni je vložil v
pripravo tistega vrta, v katerega
se mu ni bilo treba sramovati
poslati svojega Sina; vrta, v
katerem se ni mogla splaziti
hudobna kača, vrta, v katerem se
ni slavila poroka med človekoma,
ampak med Bogom in človekom.
Med vsemi ženskami sveta je pač
samo Marija slišala angelski
pozdrav: ,,Veseli se, milosti
polna" (Lk 1, 28).

SVETE MAŠE:

SOB

PON

Job, SP mož
Jn 6,60-69

28.4.

Stari trg

ob 18h

2. v dober namen

Peter Chanel, duh. mučen.
Jn 3,1-8

TOR

29.4.

Maksim in Timotej, muč.
Jn 8,21-30

SRE

30.4.

Stari trg

ob 18h

1.5.

Podgora

ob 19.30h ++ starši Alojz in Frančiška ŠKRBEC

Stari trg

ob 18h

Stari trg

Jožef Delavec, praznik dela
SV. BIRMA v obeh
župnijah
Babno P.
Mt 13,54-58

PET

2.5.

Atanazij, škof in c. učitelj
Jn 6, 1-15

SOB

3.5.

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

NED

4.5.

Stari trg

ob 10h

ob 8h
ob 18h

5.5.

TOR

6.5.

Dominik Savio, dijak
Jn 6,30-35

SRE

7.5.

Gizela, opatinja
Jn 6,35-40

ČET

8.5.

Bonifacij IV., papež
Jn 6, 44-51

PET

9.5.

Marija Terezija Jezusova
Jn 6,52-59

NED

11.5.

PON

12.5.

++ družini ŠPEH in TRUDEN

TOR

2. družina JANEŽIČ, KANDARE in OŽBOLT

Fatimska Mati Božja
Jn 10,22-30

13.5.

v zahvalo Materi Božji za zdravje prezgodaj
rojenega otroka

SRE

+ BENČINA Franc, 7. dan

Bonifacij, mučenec
Jn 12,44-50

++ Filipina in družina KOVAČ

Stari trg

ob 18h

+ Darinka OBLAK, 30. dan

ČET

14.5.

15.5.

Izidor, kmet
Jn 13,16-20

2. Frančišek PLOS, 30. dan
Laze

ob 16h

za pokojne gasilce PGD Jezero

Kozarišče

ob 19h

za sosesko sv. Benedikta (žegnanjska)

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši MAHNE
2. za pokojne gasilce iz Loške doline

PET

16.5.

Janez Nepomuk, duh. muč
Jn 14,1-6

SOB

17.5.

Jošt, puščavnik
Jn 14,7-14

B. Polje

ob 8.30h

za žive in pokojne gasilce PGD Babno Polje

Stari trg

ob 18h

+ Emilija MRCINA, obl.

NED

2. starši in bratje ANTONČIČ

5. VELIKONOČ. nedelja
Jn 14,1-12

Viševek

ob 19h

+ ŽAGAR Zdravko, obl.

Stari trg

ob 18h

++ Janez, Marija in družina KANDARE

B. Polje

ob 19h

+ JANEŽ Vinko, obl.

Stari trg

ob 18h

na čast Sv. Duhu

2. Frančišek KOMIDAR, obl.

2. družina PONUDA
Viševek

ob 19h

+ Anton MLAKAR, obl.

Stari trg

ob 18h

+ ZAKOVŠEK Borut, 30. dan

sv. Rok

ob 19h

+ mož Ivan ŽAGAR

Stari trg

ob 18h

++ MOHAR Ivan in FRANK Daniela, obl.

2. starši, bratje in sestri BARAGA (Kozar.23),obl.

2. v dober namen za družino ČRNIGOJ
Viševek

ob 19h

++ OVSEC Terezija in Alojzij

ob 19h

18.5.

++ Valentin in Ivka FERBEŽAR
2. GOMBAČ Anica in Stane, obl.

Bloška P.

ob 19h

za sosesko sv. Vincencija (žegnanjska)

Stari trg

ob 7h

++ Janez STERLE in sin Marko

ob 10h

za farane
2. Franc, družina in sorodniki AVSEC

Jn 10,1-10

2. za zdravje in za Božji blagoslov

ob 19h

Stari trg

4. VELIKONOČ. ned.
Dobrega Pastirja

Leopold Mandić, redovnik
Jn 10,1-10

B. Polje

Lk 24,13-35

Gotard, menih in škof
Jn 6,22-29

+ INTIHAR Jakob, obl.

2. Marija LESKOVEC, obl.

3. VELIKONOČNA
nedelja; sv. Florjan

PON

+ LEVSTIK Angela
2. na čast Devici Mariji za zdravje

Maksim Aleksandrijski, škf
Jn 8,31-42

ČET

++ Marjeta in družina KANDARE

10.5.

B. Polje

ob 8.30h

++ TROHA Ivan, Milan in France

Stari Trg

ob 18h

+ TRUDEN Marjeta, obl.
2. MLAKAR Janez (Iga vas)

Viševek

ob 19h

+ ŽNIDARŠIČ Matilda, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ družina MLAKAR (Lož)

Viševek

ob 19h

+ KOČEVAR Matjaž, obl.

Stari trg

ob 18h

+ Ivana PALČIČ

2. na čast sv. Juriju za srečno delo v gozdu

2. na čast sv. Jožefu za blagoslov
Šmarata

ob 19h

+ STERLE Vladimir, 30. dan

Stari trg

ob 18h

+ ŠRAJ Janez, obl.
2. Darinka OBLAK in družina ŠKERBEC

B. Polje

ob 19h

+ JANEŽ Tone, obl.

Stari trg

ob 18h

po namenu za Majo in Miha STRLE

B. Polje

ob 19h

na čast Materi Božji za zdravje

Stari trg

ob 18h

+ KRAŠEVEC Srečko, obl.

2. za vse dobrotnice

2. za zdravje v družini (Žagar)
B. Polje

ob 8h

za blagoslov pri prenovitvenih delih

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ INTIHAR Rafael, obl.
2. MLAKAR Uroš

B. Polje

ob 8.30h

++ France in Marija OŽBOLT

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju ali kje drugod, ki sem
mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje po svetu 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.

- ŽEGNANJA NA PODRUŽNICAH: odslej bodo
žegnanjske sv. maše na vseh naših
podružnicah že na soboto zvečer, in ne več na
nedeljo v popoldanskem času ob 15h. Razlog za
to je v prevelikem številu sv. maš za enega
duhovnika na nedeljo, duhovnika od drugod pa
je zelo težko dobiti. Po cerkvenih določilih bi
moralo biti, da duhovnik lahko mašuje ob
delavnikih dvakrat na dan, ob nedeljah pa
največ trikrat. Ker sem ostal sam na dveh
župnijah, vas prosim, da to spremembo
sprejmete z razumevanjem. Hvala.

- SV. BIRMA:- Na podelitev zakramenta sv.
birme 1. maja 2014 se letošnji birmanci (iz
župnije Stari trg - 64 in iz župnije Babno Polje
- 4 birmanci), njihovi starši in botri, ter z njimi
tudi vsa župnija, pripravljamo z molitveno
DEVETDNEVNICO K SVETEMU DUHU. Vsak
večer pri sv. maši ob 18h skupaj kot občestvo
molimo k Svetemu Duhu, da bi tem mladim
fantom in dekletom naklonil svoje milosti,
utrdil njihovo vero, upanje in ljubezen. Če le
morete, ste lepo vabljeni starši in njihovi botri,

