Ves teden pred praznikom bomo vsak večer ob
18h prvoobhajanci in njihovi starši prihajali k
ti. DEVETDNEVNICI, k bližnji pripravi na
njihov praznik. Udeležba prvoobhajancev je
obvezna, otroci naj pridejo vsaj 15 min pred
mašo. Po maši bodo vsak dan tudi krajše vaje
za sodelovanje pri nedeljskem slavju.
Čiščenje cerkve bo v petek ob 14h.
Prva sveta SPOVED, ki je tudi praznik za
otroke, ki se pripravljajo na prvo srečanje z
Jezusom, bo v petek, 23. maja, ob 17h.
V tem času bo na voljo tudi spovednik za
starše in sorodnike prvoobhajancev.
V nedeljo se bo v Starem trgu 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.
Letošnji prvoobhajanci
iz župnije Stari trg:
GERBEC Lara
GORNIK Rebeka
GORŠE Zarja
KANDARE Jera
KANDARE Lucija
KANDARE Neža
KOČEVAR Nana
KOČEVAR Nika
KRAŠEVEC Klara
MIHELČIČ Klemen
MLAKAR Jure
MODEC Nejc
MOHAR Janš Matevž

PETRIČ Žan
PLOS Matija
PONUDA Julija
RUPAR Matic
STERLE Kajetan
STERLE Neja
TAVZELJ Anja
TOMEC Ana
TURŠIČ Špela
URBIHA Maja
ZGONEC Vika

- soseska sv. JEDERT v NADLESKU v soboto,
31. maja, obhaja žegnanje, sv. maša bo ob
19h.
- GLAVNI SHOD NA KRIŽNI GORI bo na
binkoštno nedeljo, 8. junija, ob 10h. Sv. maša
na praznik binkošti bo v farni cerkvi samo ob
7h zjutraj, ob 10h pa na Križni gori. Vabljeni,
da ob 9h skupaj tudi zmolimo križev pot pri
kapelicah do cerkve sv. Križa na Križni Gori.
Po vaseh se organizirajte in okrasite tudi
kapelice. Skupino iz Podgore, Vrha in Babne
Police pa prosim, da očisti in okrasi cerkev na
Križni Gori.

Toplo vam priporočam, da se tudi v svojih
osebnih molitvah spomnite vseh letošnjih 26
fantkov in deklic iz drugega razreda verouka,
da bi bil tudi njim Jezus v Presveti hostiji vse
življenje zaupen življenjski sopotnik.
Krašenje in čiščenje cerkve:
25. maj - starši prvoobhajancev
1. jun - iga vas
6. jun - Siga

- 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

Sv. maša in molitev v ta namen bo v
ponedeljek sv. Petru v Ložu, v torek v
Viševku, v sredo v Podcerkvi. Vabljeni.
- v četrtek, 29. maja, obhajamo slovesni
praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA,
udeležimo se praznične sv. maše ob 18h v
Starem Trgu ter ob 19h v Babnem Polju.

iz župnije Babno polje:
JANEŽ Lana
LIPOVEC Lara

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

- PROŠNJI DNEVI:
pred praznikom Gospodovega vnebohoda
obhajamo ti. prošnje dneve, v katerih prosimo
Gospoda za blagoslov na polju in za
odvrnenje od hude ure. Spodobilo bi se, da bi
k tem mašam prišel vsaj eden od vsake hiše.
Naravne nesreče nas opominjajo, kako je naše
življenje in imetje zelo negotovo. Božja beseda
pove: "Nič ni tisti, ki sadi in seje, ampak ta, ki
daje rast, Bog."
Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod!
To je vzklik iz prošnjih procesij oz. molitev iz
procesije na praznik sv. Rešnjega telesa in
Krvi. Danes se seveda nekoliko nasmehnemo.
Vse lepo in prav - dokler ne gredo stvari tako
široko in globoko narobe, da nam še vedno
prav pride starodavna prošnja. In takrat se
zavemo, da je vse v božjih rokah.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

25.
maj

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

starši prvoobhajancev

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

1.
jun

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Ana ŽNIDARŠIČ
Anica ANTONČIČ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

6.
jun

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

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

NAŠE OZNANILO
letnik: 42
številka: 7
dne: 18. maj 2014

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
1. SLOVENSKI DAN V SCHIU –
OZNANILO
Letos mineva 5 let, odkar je tudi naših
krajev dotaknil nebeški blagoslov po Mariji,
Kraljici ljubezni. Med letoma 1985 in 2004 se
je razodela v mestu Schio v severni Italiji po
vidcu Renatu Baronu. Volja Boga Očeta je bila,
naj njen klic doseže vse narode sveta. Slovenci,
ki smo se kot eni prvih na svetu posvetili
brezmadežnemu Srcu Device Marije, smo se v
svoji zgodovini radi zatekali k naši nebeški
Materi. Da je ljubezen do Marije pri nas v
današnjem času še vedno živa, dokazujejo tudi
posvetitve posameznih župnij Kraljici ljubezni,
pripravljene v sodelovanju z apostoli iz Schia.
Tudi v naši župniji smo se odločili, da za
letošnje župnijsko romanje izberemo prav ta
kraj, ki je izvir velikih milosti. Pridružili se bomo
župnijam, ki so se že posvetili Mariji, kraljici
ljubezni (Višnja Gora, Ivančna Gorica,
Grosuplje, Tržič) na zahvalnem romanju, na
katerem se želijo iz hvaležnosti za vse prejete
darove zahvaliti Kraljici ljubezni. Vsi smo njeni
otroci in tudi sami čutimo, kako nas v življenju
spremlja njen ljubeči pogled in varno vodi njena
roka. Svojo predanost Mariji še bolj globoko
doživljamo v mesecu maju, ko obhajamo
šmarnično pobožnost. Naj bo eden od njenih
sadov obisk svetega kraja Schia, kjer bo v
soboto, 14. junija 2014, potekal 1. slovenski
dan. Takrat bomo v veselju, da vsi pripadamo
veliki družini Marijinih otrok, deležni bogatega
duhovnega programa, v katerem bodo
sodelovale vse omenjene župnije. Slovesno
sveto mašo bo daroval upokojeni nadškof iz
Trsta, g. Alojz Uran, pri njej pa bomo obnovili
svojo zvestobo Mariji in odločenost, da se ji
pustimo voditi v naši hoji za Kristusom,
Odrešenikom. Posebnost romanja bo v tem, da
bomo med molitvijo svetega rožnega venca
Marijo nosili v procesiji po parku Cenacola (hiše

Babno Polje - sv. Nikolaj
molitve), župnije pa se bodo izmenjevale pri
nošenju in molitvi. Nagovorili nas bodo tudi
predsednik Marijanskega gibanja Gino Marta,
žena vidca Renata Rita Baron, Mirco Agerde in
drugi apostoli.
Tako želimo obnoviti in utrditi svojo zavezo z
Bogom po Mariji in ob tem tudi medsebojno
bratsko povezanost. Kraljica ljubezni nas vse
vabi, da se srečamo z njo, saj nam želi pri Bogu
izprositi novih milosti in darov Svetega Duha, da
bi mogli pripravljeni prepoznati znamenja časa
in s trdno vero ostati zvesti Bogu v ljubezni.

V cerkvi pri izhodu si vzemite prijavnice, ki
jih lahko izpolnjene oddaste do konca meseca
maja kadar koli v župnišču, lahko tudi kar v
nabiralnik. Prispevek za pot znaša 30€ za
odrasle in 10€ za otroke, kosilo bo iz popotne
torbe. Odhod bo ob 5. uri zjutraj, vrnitev
predvidoma okoli 22. ure zvečer. Podrobnejši
program si lahko ogledate na oglasni deski.
Marija, Kraljica ljubezni nam govori o Schiu
takole: "Slavimo Gospoda. Otroci moji, mir,
milost in tolažbo najdejo srca, ki hitijo na
kraje, kjer jih jaz kličem. Tisti, ki me bodo
poslušali, se bodo trdno vrnili k veri in jaz jih
bom shranila v svoje srce. Vera, samo vera
lahko da ljudem pravi smisel življenja." (16. 10. 1986)
"Zaznavajte tukaj mojo nenehno navzočnost.
Na tem svetem mestu bom sprejela vsako vašo
molitev." (3. 10. 1990)
"Spoštujte ta kraj, posvečen z mojo
navzočnostjo. Tukaj vas bom tolažila in bom
navzoča tudi, če se ne bom prikazovala." (

31. 12. 1995)

Lepo bi bilo, da bi se tudi iz naše župnije v čim
večjem številu udeležili tega romanja in s svojim
pričevanjem vere pripomogli k uspešni izvedbi 1.
slovenskega dneva v Schiu. Naj bo naš odziv na
Marijin klic priložnost, da odkrijemo vso lepoto
evangelija in zaživimo novo življenje iz ljubezni.

SVETE MAŠE:

SOB

PON

Obiskanje Device Marije
Lk 1,39-56

19.5.

Krispin, duhovnik
Jn 14,21-26

TOR

20.5.

Bernardin Sienski, duh.
Jn 14,27-31a

SRE

21.5.

Stari trg

ob 18h

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

ob 20h

+ Marija VEBER - Valetova (BP87)

Stari trg

ob 18h

+ BAVEC Franc, obl.

22.5.

Marjeta Kasijska, redovn.
Jn 15,9-11

PET

23.5.

Servul Tržaški, mučen.
Jn 15,12-17

SOB

24.5.

Marija, Pomočnica kristjan.
Jn 2,1-11

NED

25.5.

Viševek

ob 20h

+ NELC Zofija Jožefa, obl.

Stari trg

ob 18h

++ TRUDEN Marjeta in Jože
2. ZGONEC in LEVEC

Stari trg

ob 18h

Filip Neri, duhovnik
Jn 6,22-29 - PROŠNJI DAN

TOR

27.5.

ob 20h

+ sestra Božena, obl.

Stari trg

ob 18h

++ starši KOČEVAR in TRČEK

28.5.

Marcelin in Peter, mučenca
Jn 16,29-33

TOR

3.6.

Karel Lwnaga,ugand. muč.
Jn 17,1-11a

SRE

za farane

ob 10h

+ KANDARE Franc (Rožnik)
2. starši Kristina in Ludvik STERLE

B. Polje

ob 8.30h

++ Janez in Ana ŽNIDARŠIČ

Stari Trg

ob 18h

+ NARED Janez, obl.
2. starši STRLE in NARED

Kozarišče

ob 19h

+ STERLE Marija, obl.

Stari trg

ob 18h

++ družina STERLE (Kozarišče)

B. Polje

ob 19h

2. MLAKAR Marija

Stari trg

+ Stanka JANEŽ

ČET

+ BENČINA Franc, 30. dan

Bonifacij, škof mučen.
Jn 17,20-26

sv. Rok

ob 20h

+ MLAKAR Malka

PET

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Frančiška ULE, obl.

Norbert, škof
Jn 21,15-19 - prvi petek

5.6.

6.6.

v dekaniji imamo duhovniki duhovniški dan
ob 18h

ob 8.30h

++ družina STERLE in VESEL

SOB

Stari trg

ob 18h

++ ANTONČIČ Jožef in Elizabeta

Robert Newminstrski, opat
Jn 21,20-25

2. v dober namen

7.6.

+ OKOLIŠ Stanislav, obl.
2. na čast Materi Božji za zdravje

B. Polje

ob 19h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 18h

++ Jernej in Jože ŠRAJ in starši

B. Polje

ob 19h

za župnijo ob obnovitvi posvetitve Srcu
Jezusovemu in Marijinemu

Stari trg

ob 18h

+ KOŠMRL Ferdinand, obl.

2. v zahvalo

2. Karlina in Jože TRUDEN, obl.
B. Polje

+ Milan TROHA, obl.
DIES SANCTIFITIONIS - dan posvečenja

4.6.

ob 18h

2. v zahvalo Jezusu in Mariji
B. Polje

ob 19h

++ Boža in MEHAČEVI

Stari trg

ob 7h

za farane

sv. Peter

ob 19h

za blagoslov na polju - prošnji dan

NED

Stari trg

ob 18h

++ POROK Janko in ZRNEC Janez

BINKOŠTI

2. starši in bratje PIRC in GERBEC

2. v zahvalo na čast Materi Božji in dušam v
vicah za blagoslov pri delu

Jn 20,19-23
Križna gora ob 10h
glavni shod na Križni gori

za živo in pokojno družino AVSEC (Podlož)

Viševek

ob 19h

za blagoslov na polju - prošnji dan

Stari trg

ob 18h

++ LEVEC Julka in starši LEVEC, obl.
2. za zdravje na čast Materi Božji

ČET

Stari trg

ob 18h

++ Anton, obl. in Antonija KORDIŠ

B. Polje

ob 19h

++ družina TROHA in MLAKAR (BP67)

Stari trg

ob 18h

+ Jože KOČEVAR in na čast Mariji Pomagaj za
srečo in blagoslov

Kancijan, muč.
Jn 16,16,20-23a

2.6.

ob 20h

za blagoslov na polju - prošnji dan

30.5.

za sosesko sv. Jedrt (žegnanjska)

ob 7h

Jn 17,1-11a

Stari trg

ob 19h

PET

ob 19h

Stari trg

7. VELIKONOČ. NED.

PON

++ KANDARE - SEŽON

Nadlesk

2. RAVŠELJ Jože (Nadlesk)

2. Ivanka KRAŠEVEC, obl.

ob 18h

2. na čast M. Božji in dušam v vicah za zdravje

ni maše !

Podcerkev

GOSPODOV VNEBOHOD
Mt 28,16-20

Stari trg

Peter Veronski, mučen.
Jn 17,11b-19

German Pariški, škof
Jn 16,12-15
- PROŠNJI DAN

29.5.

1.6.

B. Polje

Alojzij Grozde, mučenec
Jn 16,5-11
- PROŠNJI DAN

SRE

(Helena Ignič)

B. Polje

Jn 14,15-21

26.5.

++ Julka in France LEVEC, obl.
2. za zdravje

6. VELIKONOČNA
nedelja - ned. turizma

PON

NED

2. na čast M. Božji v zahvalo in v dober namen

Krištof Magellanus, duh.
Jn 15,1-8

ČET

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

31.5.

2. TURŠIČ Marija (Lož)

2. na čast sv. Judu Tadeju
B. Polje

ob 19h

+ Marija LIPOVEC

8.6.

B. Polje

ob 8.30h

+ Anton TROHA, obl.

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.

- MARIJIN DAN - 31. maj 2014 - VELESOVO
Vabljeni na vseslovensko srečanje
Međugorskih romarjev in drugih Marijinih
častilcev, ki bo na MARIJIN DAN v cerkvi
Marijinega oznanjenja v Velesovem.
Srečanje bo v soboto, 31. maja, in bo potekalo
po programu, ki se začne ob 9h in konča ob
17h. Gost bo pater PETAR LJUBIČIČ iz
Međugorja. Ostale podrobnosti so napisane na
plakatu, ki je izobešen na plakatu na oglasni
deski pred farno cerkvijo v Starem trgu.

Prijave zbira Franc Lekšan
na tel. 041/664-164,
do ponedeljka, 26. maja 2014.
- PRVO SVETO OBHAJILO:
Letos se na praznik prvega svetega obhajila
pripravlja 26 fantkov in deklic iz obeh župnij.
Slovesnost bo v nedeljo, 25. maja, ob 8.30h v
Babnem Polju (2 prvoobhajanki) in ob 10h v
Starem trgu (24 prvoobhajancev).

