- MORJE - RISIKA na KRKU: tudi v tem
tednu od 30. junija do 4. julija bomo
počitnikovali v Risiki na Krku še z drugo
skupino. V župniji me bo nadomeščal g.
Simon Onušič. V nujnih primerih se
obrnite nanj, uradoval bo v prostorih
kaplanije, 1 uro pred mašo v Starem trgu.
- PRVI PETEK: ker sem prvi petek v
mesecu juliju še na morju, bom bolne in
ostarele iz naše župnije obiskal in jim
prinesel Najsvetejše na dom šele naslednji
petek, 11. julija.
- ŠKRILE - sv. Urban: v soboto, 5. julija,
bomo na Škrilah pri sv. Urbanu obhajali
žegnanje. Sv. maša bo zvečer ob 20h.
Vabljeni!
- OTOK - sv. Primož in Felicijan:
žegnanje na Otoku bo v soboto, 12. julija,
s sv. mašo ob 15h. Vabljeni!
- ZAOBLJUBLJENA sv. maša na Križni
Gori za Vrh in Podgoro: bo v soboto, 19.
julija, ob 8h.
- GORENJE JEZERO - sv. Kancijan:
žegnanjska sv. maša bo v soboto, 19.
julija, ob 20h na Gor. Jezeru.

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
6. jul - Kozarišče – II. Skupina
13. jul - Pudob
20. jul - Šmarata
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

- ORATORIJ 2014 - NA
TVOJO BESEDO Tudi
letos bo v naši Loški dolini
potekal težko pričakovani
oratorij, počitniški teden za
otroke in mlade animatorje,
in sicer v prvem tednu
avgusta, od ponedeljka,
4. avgusta do petka, 8.
avgusta. Glavni namen
oratorija je kvalitetno in
zabavno preživljanje počitnic, skupaj pa
se bomo tudi kaj novega naučili za
življenje. V letošnjem oratoriju NA TVOJO
BESEDO bomo v zgodbi spoznavali
življenjsko zgodbo apostola PETRA od
njegovega poklica do njegove smrti.
Najprej bomo srečali preprostega ribiča,
ki na Jezusovo povabilo zapusti mreže in
vstopi v novo »službo«. Ob Jezusu apostol
Peter spoznava Božjo moč (čudeži),
človeško slabost (zatajitev Jezusa),
človekovo vero (Petrova veroizpoved),
Božje usmiljenje (Jezusovo odpuščanje),
itd.
STARŠI lahko na oratorij prijavite otroke
stare od 5 do 13 let. Izpolnjene prijavnice,
ki jih dobite pod korom v farni cerkvi v
Starem trgu, oddajte v farovžu.
Prispevek za udeležbo na oratoriju je 20
eur na otroka. Za vsakega naslednjega
družinskega člana samo 5 eur dodatno. V
ceno so vključeni pripomočki, majica,
dnevni obrok, material, ki ga bomo
uporabljali v raznih delavnicah in drugi
stroški, ki gredo zraven v organizacijo
tega velikega župnijskega dogajanja.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

6.
jul

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Janja STERLE
Katarina KANDARE

13.
jul

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Katja PREVEC
Klemen KRAŠEVEC

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

20.
jul

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Luka BAVEC
Majda MIHELČIČ

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

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

B. POLJE
ob 8.30h
Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

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

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

MORJE – ČUDEŽ
TRETJEGA DNE
Pri verouku smo se učili o stvarjenju
sveta. Bolj ko vse drugo se mi je
zdelo čudežno stvarjenje morja.
»Tretji dan je Bog rekel: »Zberejo naj
se vode, ki so pod nebom, na enem
kraju, da se pokaže kopno!« In
zgodilo se je tako. Bog je imenoval
kopno zemlja, zbrane vode pa je
imenoval morje.«
Že od nekdaj se mi je zdelo, da mora
biti to nekaj veličastnega,
gromozanskega, nepojmljivega.
Sedaj ga gledam: pred mano leži,
mirna in gladka vodna površina. Nič
se ne giblje niti v zraku niti v vodi.
Polagoma opazim čisto majhno črto,
kodrček ali mehko gubo. Majhen val
se razširi z geometričnim
zaporedjem, raste, se vrtinči in
dviguje ter se strne z drugim valom.
Valovi postajajo vse večji, plešejo, se
dvigujejo, se tepejo med seboj in v
tem boju zrastejo v mogočen val.
Morje se razburka, spenjeno je,
raste, grmi in dere …

Babno Polje - sv. Nikolaj

In premišljujem, da je človeško srce
pravzaprav ravno takšno s svojimi
občutki, čustvi, nagnjenji in strastmi.
Pred teboj leži voda – gladka kot
zrcalo – mirno, zadovoljno se zdi srce.
Potem pa pride kaj, droben dogodek,
morda le besede, ki ga razveselijo,
zbudijo nagnjenje, ga stopnjujejo v
duševni vihar. Zbudi se nejevolja,
začne se prepir, se
sprevrže v sovraštvo,
in že je tu vihar …
In tako kot vsak
človek je tudi morje
vedno tako
skrivnostno, a
vendar mi govori v
jeziku, ki ga
podzavestno
razumem, in mi
odkriva resnico, ki jo
nosim nekje v sebi.
Poletje je pred vrati.
Čas, ko me
nezadržno vleče k morju, tej čudoviti
Božji stvaritvi. Vsaj za kratek čas
moram spet videti ta čudež stvarjenja
tretjega dne…

SVETE MAŠE:
SOB
PON

30.6.

Stari trg

ob 19h

2. za zdravje

Prvi mučenci rim. Cerkve
Mt 8,18-22

TOR

1.7.

Stari trg

ob 19h

2.7.

3.7.

Stari trg

ob 19h

Stari trg

ob 19h

Tomaž, apostol
Jn 20,24-29

+ STERLE Slave (Kozarišče)

Kamil de Lellis, duhovnik
Mt 10,34-42;11,1

2. BENČINA Franc

TOR

Urh, škof
Mt 9,9-13

B. Polje

ob 20h

++ Anton in Helena TRUDEN, obl.

SOB

Stari trg

Ciril in Metod, slov. apostol
Mt 5,33-37

NED

6.7.

2. za zdravje družine MULEC
ob 19h

Škrile
Stari trg

ob 20h

Vilibald, škof
Mt 9,18-26

TOR

8.7.

Kilijan, škof mučenec
Mt 9,32-38

SRE

9.7.

Avguštin Zhao in kitaj.
mučenci Mt 6,1-6.16-18

ČET

10.7.

Amalija, redovnica
Mt 10,7-15

PET

11.7.

15.7.

Bonaventura, škof in učit.
Mt 11,20-24

SRE

16.7.

Karmelska Mati Božja
Mt 11,25-27

za sosesko sv. Urbana - žegnanjska

ČET

17.7.

Aleš, spokornik
Mt 11,28-30

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Julijana GORŠE, obl.

PET

2. družina ŽNIDARŠIČ (Podlož 12) in
g. prelat ŠEGA Vinko

Elij in Koštabone, muč.
Mt 12,1-8

Mt 11,25-30

7.7.

14.7.

+ Marija ŽNIDARŠIČ
2. družina MIHELČIČ in sorodniki

14. nedelja med
letom

PON

Stari trg

ob 19h

18.7.

B. Polje

ob 8.30h

++ Amalija in Anton JANEŽ

SOB

Stari trg

ob 19h

++ Janez in družina AVSEC (Vrhnika)

Arsenij Veliki, puščavnik
Mt 12,14-21

Blošk. Pol.

ob 20h

za blagoslov na polju

Stari trg

ob 19h

+ Anica STERLE

2. STERLE Lado

2. KLANČAR Matija, obl.
B. Polje

ob 20h

++ Viktorija in Valentin ĐURAN

Stari trg

ob 19h

+ BAVEC France, obl.
2. družina ŠPEH

Viševek

ob 20h

+ KOČEVAR Matevž, obl.

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Jakob
2. za zdravje

(Markovčič)

B. Polje

ob 20h

++ KOVAČ Boris in Tilka, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina KOS
2. starši in bratje OVSEC ter
starši, Anton in Jožef MLAKAR

Benedikt, opat zavet. Evrop
Jn 15,1-8

B. Polje

ob 20h

++ KONC Frančiška in sin Emanuel

NED

19.7.

20.7.

16. nedelja med
letom
Mt 13,24-43

++ sestre ANTONČIČ in Stanko GEOHELI
2. za žrtve vojne, zakopane v Kočevskem Rogu

Otok

ob 15h

za sosesko sv. Primoža in Felicijana - žegnanje

Stari trg

ob 7h

++ družina MLAKAR ŽNIDARŠIČ

ob 10h

za farane

15. nedelja med
letom

PON

za Božje varstvo in za zdravje
otrok Črnigojeve družine

5.7.

13.7.

2. na čast sv. Jožefu za blagoslov v družini

ob 19h

4.7.

NED

na čast sv. Jožefu za gibanje Prenove v Duhu

Stari trg

PET

12.7.

Mohor in Fortunat, muč.
Mt 10,24-33

2. za srečno in varno vožnjo in uspeh v šoli

Mt 13,1-23

Ptujskogorska Mati Božja
Mt 8,28-34

ČET

++ starši in sestre GERKŠIČ
2. za Božje varstvo otrok

Estera, SP žena
Mt 5,13-16

SRE

+ ZAKOVŠEK Borut

B. Polje

ob 8.30h

++ POJE Janez in Ivana

Stari Trg

ob 19h

++ Frančiška in Jože KOBAL
2. oče in sin Stanko GERBEC

Nadlesk

ob 20h

+ KOMIDAR Alojzij, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Janez ČUK, obl.

B. Polje

ob 20h

++ MALNAR Vera, obl. in družina MALNAR

Stari trg

ob 19h

++ Franc in Ivana MLAKAR (Lož)

2. BENČINA Franc

2. na čast Sv. Duhu
Viševek

ob 20h

+ KODELA Jože

Stari trg

ob 19h

+ Anton LEVSTIK, obl.

Gor. Jezero

ob 20h

++ POROK Jakob in Marija, obl.

Stari trg

ob 19h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

B. Polje

ob 20h

++ KOVAČ Tilka in Boris

Stari trg

ob 19h

+ Vekoslava INTIHAR, obl.

2. župnik VOLJČ, France in Stanko, obl.

2. ŠUMRADA Jaka

2. OKOLIŠ Janez in Anamarija
Križna Gora

ob 8h

zaobljubljena za Vrh in Pudob (kolera 1855)

Gor. Jezero

ob 20h

za sosesko sv. Kancijana - žegnanjska

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši MULEC Matevž in Ivanka, obl.

ob 8.30h

+ POJE Ivan, obl.

B. Polje

2. Stanko MIHELČIČ, 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.

- PRENOVA V DUHU: v sredo, 2. julija,
vas molitveno občestvo Prenova po sv.
maši vabi v kaplanijo na srečanje z
duhovnikom Petrom Nastranom.
- KREDARICA in VRATA: kakor v
preteklih letih, tudi letos vabljeni prijatelji

pokojnega župnika Janeza Voljča,
Franceta in Staneta, k sv. maši, ki jo
daroval g. Simon Onušič, in sicer:
v soboto 19. julija, ob 18h na Kredarici
v nedeljo 20. julija ob 16h v Vratih.

