- jutri, na BINKOŠTNI PONEDELJEK, 9.
junija, obhajamo praznik Marija, Mati Cerkve.
Vabljeni k večerni sv. maši!
- ŽEGNANJE na KNEŽJI NJIVI, v soboto, 14.
junija, pred nedeljo Sv. Trojice, soseska na
Knežji njivi obhaja žegnanje. Sv. maša bo
zvečer ob 19h. Ta dan v Starem trgu ne bo sv.
maše, ker imamo župnijsko romanje v Schio.
- župnija Sveti Vid ob 150 - letnici prisrčno
vabi v nedeljo 15. junija, na slovesnost ob 16h.
Sv. mašo bo vodil pomožni škof dr. Anton
Jamnik. Po sv. maši vabljeni na pogostitev pri
zadružnem domu (župnik Ciril Berglez).
- v četrtek, 19. junija, obhajamo slovesni in
zapovedani praznik SVETEGA REŠNJEGA
TELESA in KRVI. Sv. maša bo zvečer ob 19h v
Starem trgu in ob 20h v Babnem Polju.
Po maši bo PROCESIJA z Najsvetejšim, (če bo
lepo vreme) in blagoslov pri vseh štirih oltarjih.
Ključarje naprošam, da za procesijo iz
podružnic prinesete tudi bandera. Namen
slovesnega praznovanja je namreč poglobitev in
izpoved vere v Jezusovo trajno navzočnost v
Najsvetejšem zakramentu. Vse letošnje
prvoobhajance vabim, da naberete v svoje
košarice cvetja, da boste lahko za procesijo
potresali za Najsvetejše pri vseh štirih oltarjih,
ki jih bomo postavili za telovsko procesijo. Pred
mašo pridite v kaplanijo, kjer se boste napravili
v bele oblekice.
- ŽEGNANJE na GOR. POLJANAH - soseska
sv. Andreja na Gorenjih Poljanah v soboto, 21.
junija, ob 20h obhaja žegnanjsko sv. mašo.
Vabljeni!

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

- narodno romanje bolnikov, invalidov in
ostarelih na BREZJE bo v soboto, 21. junija.
Mašo ob 10h bo vodil koprski škof Jurij Bizjak.
Ob 9h se na trgu pred baziliko začne petje in
molitev rožnega venca. Priložnost za bolniško
maziljenje in sv. spoved. Vabljeni k Mariji
Pomagaj na Brezje, omogočite obisk tudi vašim
domačim, ki si to želijo.
- ŽEGNANJE pri sv. Petru v Ložu - pred
praznikom apostolov Petra in Pavla, 29. junija,
ki letos soupada z nedeljo, v soboto, 28.
junija, zvečer ob 20h pri sv. Petru v Ložu
obhajamo žegnanjsko sv. mašo za sosesko.
Vabljeni!
- POČITNICE NA MORJU - RISIKA - otok
Krk: Tudi letos ministrantje, pevci, mladina in
družine z več otroki gremo takoj po šoli na
letovanje v Risiko na otoku Krk:
- 1. teden: od ned. 22.6. do pet. 27.6.
- 2. teden: od ned. 29.6. do pet. 4.6.
Sestanek za vse, ki bi šli radi zraven, bo v
sredo, 11. jun, ob 17h v kaplaniji.
Možnost počitnikovanja na morju v Risiki je v
okviru župnije organizirano predvsem kot
nagrada za pridnost in
sodelovanje v župniji.
Ker bomo odšli še pred
uradnim koncem šole,
se starši in otroci že
prej dogovorite s šolo za
dovoljenje.

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
15. jun - Lož – Stari del
22. jun - Lož – Mali Vrhek
29. jun - Podlož
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

15.
jun

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Bernarda OKOLIŠ
Borut KRAŠEVEC

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

22.
jun

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Damjan FORJANIČ
Gašper KVATERNIK

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

29.
jun

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Helena MLAKAR
Ivanka MLAKAR

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

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

NAŠE OZNANILO
letnik: 42
številka: 8
dne: 8. junij 2014

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
PIŠKOTI

Babno Polje - sv. Nikolaj

Neko dekle je v čakalnici velikega letališča
čakalo na svoj polet. Ker se je čakanje zavleklo,
si je kupila knjigo, da bi ji čas hitreje minil.
Kupila si je tudi vrečko piškotov. Usedla se je v
čakalnico za VIP-goste, da bi lahko v miru brala
in se odpočila.
Poleg nje se je usedel mož, ki je odprl revijo in
začel brati. Ona je mirno nadaljevala z branjem
in si postregla prvi piškot iz vrečke. Takoj je
tudi mož poleg nje vzel enega. Postala je
nejevoljna, toda rekla ni ničesar. Pomislila je:
"Kako je nesramen. Če bi bila bolj odločna, bi
mu prisolila eno, da bi si zapomnil za vedno."
Vsakič, ko je vzela piškot, je tudi on vzel enega.
Bila je tako ogorčena, da sploh ni vedela, kaj
storiti. Ko je v vrečki ostal samo še en piškot, je
pomislila: "Kaj bo pa zdaj naredil ta
brezobzirnež?" Mož pa je razdelil zadnji piškot
na dva kosa in ji pustil polovico.
To pa je bilo že preveč. Začela je pihati od jeze.
Zaprla je knjigo, pograbila stvari in odšla v

prostor za vkrcanje. Ko se je v letalu, že
pomirjena, udobno namestila v svojem sedežu,
je odprla torbo in zagledala še zaprto vrečko
piškotov… Bilo jo je pošteno sram, ko je
doumela svojo zmoto. Pozabila je, da je piškote
dala v torbo … Mož pa je z njo delil svoje
piškote, ne da bi postal jezen, živčen, nejevoljen
ali vznemirjen, medtem ko je ona bila vsa iz
sebe, ker je mislila, da je delila svoje piškote z
njim. Zdaj pa ni bilo več časa za razlage in
opravičevanje.
Kolikokrat v življenju jemo piškote drugih in se
tega ne zavedamo. Preden si ustvarimo mnenje,
raje dobro premislimo. Morda stvari niso čisto
take, kot si mi predstavljamo. Ne mislimo o
drugih, česar ne vemo.
V življenju so štiri stvari, ki so za vedno
izgubljene:
- kamen, ki smo ga vrgli
- beseda, ki smo jo izrekli
- priložnost, ki smo jo zapravili
- čas, ki je potekel.

- ŽUPNIJSKO ROMANJE v SCHIO v Italiji:
Počasi zaključujemo sprejemanje prijav za
romanje v Schio, ki bo v soboto, 14. junija
2014. V sedmih župnijah se skupaj
pripravljamo na 1. slovenski dan, ki bo
zaznamovan s hvaležnostjo Mariji in
zavedanjem, da smo slišali in sprejeli njen klic
ter želimo po njem uravnavati svoja življenja,
da bodo Bogu všeč in nam v zveličanje. Naj
bodo tistim, ki se še niste odločili glede
udeležbe, v pomoč naslednje besede Kraljice
ljubezni: "Slavimo Gospoda. Otroci moji, ni
trenutka, ko bi jaz ne bila z vami. Ne zapustite
me in jaz vas ne bom zapustila. Zahvaljujem se
vam za vaš odgovor na moj klic. Prosim vas, da
se ne ustavite. Hodite z menoj, vendar boste to
zmogli samo, če boste zapustili staro pot, pot
sveta, ki vedno bolj oddaljuje od Boga vse ljudi

in vas vodi v temo. Ponovno vas vabim, otroci
moji, da povzdignete oči k nebu. Z nebes prihaja
luč, ki vam osvetljuje pot. Blagoslavljam vas,
otroci moji. Blagoslavljam vaše družine, vse
vaše drage in bom ostala z vami." (30. 6. 1987).
Sprejmimo torej povabilo in nam bo dano
doživeti nekaj tiste radosti, ki nam jo bo
Gospod v polnosti razodel šele v nebesih. Naj
duša okusi Božjo bližino, za katero je v
razočaranjih na poteh tega sveta tako pogosto
prikrajšana, in bo mogla iz te izkušnje črpati
moč za vztrajanje v veri, molitvi in zaupanju v
dobroto Boga, ki vedno želi le naše najvišje
dobro – odrešenje.
To romanje je tudi priložnost, da utrdite in
poglobite odločitev za življenje iz Božje milosti.
Kraljica ljubezni vam želi pri tem pomagati.

SVETE MAŠE:
SOB
PON

9.6.

Marija, Mati Cerkve - bink.
pon. Lk 2,16,21

TOR

10.6.

Bogumil Poljski, škof
Mt 5,13-16

SRE

11.6.

Barnaba, apostol
Mt 5,17-19

ČET

12.6.

Adelajda, devica
Mt 5,20-26

PET

13.6.

Anton Padovanski, redovn.
Mt 5,27-32

SOB

15.6.

ob 19h

B. Polje

ob 20h

+ KOVAČ Tilka, obl.

Stari trg

ob 19h

++ starši GERL
2. družina ŽAGAR in MOHAR

Kozarišče

ob 20h

na čast Srcu Jezusovemu - posvetitev

Stari trg

ob 19h

++ Lovrenc in Marija BARAGA (Kozarišče)

Viševek

ob 20h

2. Terezija in Viktor ŽNIDARŠIČ, obl.
Stari trg

ob 19h

Viševek

ob 20h

Beno iz Meissna, škof
Mt 5,38-42

TOR

17.6.

Reiner, samotar
Mt 5,43-48

SRE

18.6.

Gregor Janez Barbarigo, šk
Mt 6,1-6.16-18

ČET

19.6.

Sv. Rešnje Telo in Kri
Jn 6,51-58

PET

20.6.

Adalbert, škof
Mt 6,19-23

NED

22.6.

PON

23.6.

24.6.

++ Ernest in Kristina FORJANIČ

SRE

++ družina ZABUKOVEC in MOHAR, obl.
2. za blagoslov pri učenju

ČET

++ brat Anton, Jože in sin Anton

Jožefmarija Escriva, duh
Mt 7,21-29

B. Polje

ob 20h
ni maše

župnijsko romanje v Schio

za sosesko sv. Andreja na Gorenjih Poljanah

Stari trg

ob 7h

++ oče in sin Stanko GERBEC

ob 10h

za farane
2. Viktor BARAGA

B. Polje

ob 8.30h

+ Boris KOVAČ, obl.

Stari Trg

ob 19h

+ PREVEC Marija, 30. dan
2. družina MAHNE

26.6.

+ Peter TURŠIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

Nadlesk

ob 20h

zaobljubljena sv. maša ob koleri 1855

Stari trg

ob 19h

+ LEKŠAN Venčeslav, obl.

2. na čast sv. Judu Tadeju

2. na čast Materi Božji za zdravje
Stari trg

ob 19h

(Avsec)

+ Mirko ŠUŠELJ, obl.
2. starši RUPARČIČ

ob 20h

+ Alojz ŠOŠTARIČ

Stari trg

ob 19h

za zdravje na čast Srcu Jezusovemu in
Marijinemu (Baraga Marija)

Srce Jezusovo
Mt 11,25-30

Viševek

ob 20h

+ na čast Srcu Jezusovemu (Viševska zaobljuba)

2. Justina in Alojz STRLE (Podgora)

SOB

Stari trg

Srce Marijino
Jn 21,20-25

Knežja nj. ob 19h

za sosesko Sv. Trojice na Knežji njivi

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Janez TRUDEN (Nadlesk 21), obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ Anton in JOZLJEVI

Stari trg

ob 19h

+ Ivan FERBEŽAR
2. Slavko STERLE (Slovenj Gradec)

Viševek

ob 20h

++ starša Ana in Anton ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 19h

+ Marija TURK
2. družina MOHAR in ŠRAJ

B. Polje

ob 20h

+ Ivan ANTONČIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

+ na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. za Božje varstvo

Kozarišče

ob 20h

++ Tone in Rezka BARAGA

Stari trg

ob 19h

+ Jakob BARAGA, obl.
2. Janko KOREN

B. Polje

ob 20.30h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 19h

+ BENČINA Franc
2. družina ŠKRBEC

ob 20h

Gor. Poljane ob 20h

B. Polje

PET

B. Polje

25.6.

Doroteja iz Montauna
Mt 7,15-20

++ Jožefa in Anton ŠEPEC

2. Bogu v zahvalo

Jožef Cafasso, redovnik
Mt 7,1-5

Rojstvo Janeza Krstnika
Lk 1,57-66.80

ob 19h

ob 19h

Mt 10,26-33

TOR

+ STERLE Ana, 30. dan

Stari trg

12. nedelja med
letom

+ ŽNIDARŠIČ Tilka

Stari trg

Jn 3,16-18

16.6.

21.6.

Alojzij Gonzaga, redovnik
Mt 6,24-34

2. družina ŠPEH in Janko

Nedelja Sv. Trojice

PON

+ priprošnja k Sv. Družini in Mariji, kraljici miru
za zdravje in mir v družini
2. družina TRUDEN in KOŠMERLJ

14.6.

Rihard, opat
Mt 5,33-37

NED

Stari trg

++ starši LIPOVEC

27.6.

28.6.

2. TURK Marija, oče Janez in družina PIRC
ob 19h

+ ŠEPEC Marija, 30. dan
2. ŠKERBEC Daniela

sv. Peter Lož

ob 20h

za sosesko sv. Petra v Ložu - žegnanjska

Stari trg

ob 7h

za farane

Peter in Pavel, ap.

ob 10h

++ Janez SRPAN in družina

Mt 16,13-19
Babno Polje - celodnevno B. Polje
češčenje

ob 8.30h

++ TROHA Marija in družina

ob 16h

++ starši MALNAR

NED

29.6.

2. za blagoslov na polju
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.

Zato vas še enkrat vse lepo povabim, da se
pridružimo ostalim župnijam in tudi na ta
način Mariji rečemo: "Hvala". Nekaj mest je še
prostih: naj milost ne gre mimo nas!
Prispevek za pot znaša 30eur za odrasle in
10eur za otroke, kosilo bo iz popotne torbe.
Odhod bo ob 5h izpred farne cerkve sv.
Jurija v Starem trgu. Svoje avtomobile lahko
parkirate na novem parkirišču pri zvoniku in

nad farovžem. Vrnili se bomo približno ob 10h
zvečer.
- DELAVNIŠKE MAŠE: odslej bodo večerne sv.
maše v Starem trgu ob 19h, na podružnicah in
v Babnem polju ob 20h.

