po vsaki maši pa bo blagoslov vozil.
Ob tej priložnosti vas tudi prosim, da
v zahvalo za srečno prevožene
kilometre namenite svoj dar za
misijonska vozila. Bog vam povrni in
sveti Krištof naj vas varuje!
Z VESELJEM DARUJEM –
ŽIVLJENJA REŠUJEM
- VRAŽJI VRTEC - v nedeljo, 27.
julija ne bo nedeljske sv. maše v farni
cerkvi sv. Nikolaja v Babne Polju,
ampak ob 8.30h v VRAŽJEM VRTCU
za vse pobite domačine. V primeru
slabega vremena bo maša v farni
cerkvi.
- PRVI PETEK: v petek, 1. avgusta,
bom obiskal bolne in ostarele in jim
prinesel Najsvetejše na dom.
- PUDOB - sv. Jakob: v soboto, 2.
avgusta, bo žegnanjska sv. maša za
sosesko sv. Jakoba ob 20h. Vabljeni!
- PRENOVA V DUHU: v sredo, 6.
avgusta, vas molitveno občestvo
Prenova po sv. maši vabi v kaplanijo
na srečanje z duhovnikom Igorjem
LOVIŠČEK.
- ORATORIJ 2014 - NA TVOJO
BESEDO - apostol Simon PETER
Letošnji oratorij v naši župniji bo
potekal v prvem tednu avgusta, od
4. do 8. avgusta. Program za otroke

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

- DUHOVNI POMOČNIK v naši
župniji: Apostolski administrator g.
škof Andrej Glavan je za duhovnega
pomočnika v župniji Stari trg in
Babno Polje določil svojega
generalnega vikarja, g. prelata
Antona Markelj. K nam bo prihajal
predvsem ob vikendih, saj ima čez
teden kot škofov vikar veliko dela na
škofiji . Veselim se njegove pomoči. G.
Markelj bo nastopil to službo s 1.
avgustom, dobrodošlico bomo izrekli
pri mašah na nedeljo, 3. avgusta.
Dosedanjemu duhovnemu
pomočniku g. Sandiju OSOJNIK se
zahvaljujem za vso pomoč.
Krašenje in čiščenje farne cerkve:
27. jul - Viševek
3. avg - Markovec
10. avg - Vrhnika, Knežja Njiva

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.

se bo vsak dan začenjal ob 9h in
končal s spuščanjem oratorijske
zastave v popoldanskem času ob
15.30h. Za otroke pripravljamo
kateheze, delavnice, velike skupinske
igre, veliko petja in zabave, v sredo 6.
avgusta celo obisk Križne jame in še
marsikaj lepega. Hvala vsem, ki
sodelujete in podpirate te lepe skupne
trenutke za naše otroke.
STARŠI še vedno lahko prijavite na
oratorij svoje otroke stare od 5 do 13
let. Izpolnjene prijavnice, ki jih dobite
pod korom v farni cerkvi v Starem
trgu, oddajte v farovžu.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

27.
jul

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Marija FORJANIČ
Marija MOHAR

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

3.
avg

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Marija RAVŠELJ
Marko GORŠE

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

10.
avg

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Mateja STRLE
Rihard STRLE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

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

NAŠE OZNANILO
letnik: 42
številka: 9
dne: 20. julij2014

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

PRAVI ANGEL SI
Angeli so dejavni v senci,
delajo čudeže, ne da bi sami vedeli
za to!
Angeli so ljudje, ki sevajo »svetlobo«.
Svetlo in jasno postane povsod, kjer
se pojavijo. Angeli so ljudje, ki nosijo
v sebi neko prvobitno rajsko veselje.
Verjemi mi, angeli so bitja iz mesa in
krvi, ki nevidno držijo svet v
ravnovesju. Čutiš, da po njih prodira
do nas neka skrivnostna, prvobitna
dobrotljivost, ki hoče doseči ljudi.
Odsev ljubezni so, ki bi te najraje
objela.
Problem imaš. Ne najdeš izhoda. Ne
gre več. Ne moreš več. Tedaj dobi
nekdo neviden navdih, neke vrste
ukaz, naj gre k tebi, ti pomaga, te
potolaži, ti da neki namig, pokaže
rešitev ali te spodbudi k odločilnemu
koraku. Tedaj porečeš: »Saj ti si pravi
angel.« Temina se razblini, skrbi
izginejo, življenje spet postane
svetlo.
Nič koliko takšnih angelov sem že
srečal. Včasih kar sredi ceste, v

množici ljudi. Pojavili so se
iznenada, mi podali roko, rešili
problem in spet izginili, ne da bi
čakali, da se jim zahvalim. Še so
angeli na svetu. Lahko bi jih bilo
mnogo več ob tako številnih
problemih, ki tarejo ljudi. Vendar ne
pridejo za plačilo in po naročilu.
Phil Bosmans

SVETE MAŠE:
PON

21.7.

Lovrenc iz Brindizija
Mt 12,38-42

Stari trg

ob 19h

+ ZGONEC Anton

Evzebij iz Vercellija, škof
Mt 14,1-12

Pudob

ob 20h

za sosesko sv. Jakoba v Pudobu

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ oče in sin Slavko PETRIČ, obl.

SOB
Stari trg

ob 19h

+ Frančiška in Ivan ŠPEH, obl.
2. Borut ZAKOVŠEK

2.8.

B. Polje

ob 20h

+ LIPOVAC Nežka

NED

Stari trg

ob 19h

++ Jernej in Ivana ONUŠIČ, obl.

Marija Magdalena, spokor.
Mt 12,46-50

B. Polje

ob 20h

+Valentin in Viktorija ĐURAN

18. nedelja
med letom
Mt 14,13-21

SRE

TOR

22.7.

2. Marija in Jože TROHA

3.8.

23.7.

Stari trg

ob 19h

+ Tomaž STERLE, obl.

PON

Brigita Švedska, redov.
Mt 5,13-16

Viševek

ob 20h

+ Jože MLAKAR (Pudob), obl.

Janez M. Vianney, arški ž.
Mt 14,13-21

ČET

Stari trg

ob 19h

24.7.

Krištof, mučenec
Mt 13,10-17

PET

25.7.

Jakob Starejši, apostol
Mt 9,9-13

SOB

26.7.

2. na čast Materi Božji v zahvalo

Vrhnika
Stari trg

27.7.

ob 19h

29.7.

SRE

30.7.

Peter Krizolog, škof
Mt 13,44-46

ČET

31.7.

1.8.

Alfonz M. Ligvorij, škof
Mt 13,54-58

2. Ivana TRUDEN

Jezusova spremenitev na
gori Lk 9,28-36

++ Janez in Jožefa ANTONČIČ

ČET

2. za blagoslov družine KOMIDAR

Sikst II., papež muč.
Mt 16,13-23

7.8.

ob 15h

poročna maša MATIJEVIČ KAŽOVA

Šmarata

ob 20h

žegnanjska maša za sosesko sv. Marjete

PET

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Ludvik STERLE, obl.

Dominik, duhovnik
Mt 16,24-28

2. Franc in Julka PREVEC, obl.

SOB

Vražji vrt. ob 8.30h

++ za pobite domačine

Stari trg

+ Ferdo KRAŠEVEC, obl.

Terezija B. od Križa, muč.
Jn 4,19-24

ob 19h

2. družina STERLE, KOROŠEK,
KRAJNC in VOZJEK

Stari trg

ob 20h

+ Rok MIHELČIČ

ob 19h

++ Marija in Andrej TRUDEN, obl.
2. Franc BENČINA

B. Polje

ob 20h

++ stari starši in sin TROHA ter starši KUPČIČ

Stari trg

ob 19h

+ Borut ZAKOVŠEK

Viševek

ob 20h

+ Zofija PETRIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Janez BAVEC, obl.

2. Marija ŠEPEC (Podlož)

+ Ivanka ONUŠIČ, obl.

Ignacij Lojolski, duhovnik
Mt 13,47-53

PET

6.8.

ob 19h

Viševek
Marta, Lazarjeva sestra
Mt 13,36-43

+ Marjan LAVRIČ, maša zadušnica

SRE

Stari trg

Viktor I., papež
Mt 13,31-35

TOR

2. Franc BENČINA

Marija Snežna
Mt 14,22-36

+ Ivanka PALČIČ (Vrhnika 50), obl.

5.8.

+ za sosesko sv. Jakoba v Pudobu

Mt 13,44-52

28.7.

TOR

ob 20h

17. nedelja med
letom - KRIŠTOFOVA

PON

++ družina KOČEVAR (Podlož)

Pudob

Joahim in Ana, starši DM
Mt 13,24-30

NED

ob 20h

4.8.

2. v zahvalo Mariji za uslišano prošnjo
Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 20h

++ STRLE Slavko in Marija (Kozarišče)
2. za Božje varstvo družine (Črnigoj)
+ brat Vinko in starši JANEŽ

NED

8.8.

9.8.

10.8.

+ LEKŠAN Venčeslav

2. Jožica URBIHA in Ivan ŽAGAR
B. Polje

ob 8.30h

++ ĐURAN Valentin in Viktorija

Stari Trg

ob 19h

++ starši Marija in Jakob KRAŠEVEC
2. za nove duhovne poklice

Viševek

ob 20h

+ Jože DROBNIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Ema ŠRAJ
2. Viktor in starši MULEC

Viševek

ob 20h

+ MULEC Alojzij, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ na čast Sv. Duhu

B. Polje

ob 20h

++ za vse pobite v Jermendolu

Stari trg

ob 19h

+ Frančiška Jakobina MLAKAR

2. Jože in Milena ŽUKOVEC

2. v zahvalo za zdravje
B. Polje

ob 20h

++ TROHA Jože, obl. in Ivana (BP53)

Stari trg

ob 19h

++ Ana KOREN in Marjeta MLAKAR

B. Polje

ob 20h

+ POJE Ana, 30. dan

Stari trg

ob 19h

2. za umrle na Rabu
+ Jožefa ALLMAJER, 30. dan
2. Slavko STERLE (Slovenj Gradec
sv. Ana

ob 20h

za sosesko sv. Ane in v zahvalo za starše

Stari trg

ob 7h

za farane

19. nedelja med
letom

2. družina KOČEVAR in BAVEC

Mt 14,22-33

B. Polje

ob 10h

++ Andrej in Nežka OVSEC

ob 8.30h

++ družina MLAKAR in ŽAGAR (BP43)

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.

- ŠMARATA - sv. Marjeta: v soboto,
26. julija, bomo v Šmarati pri sv.
Marjeti obhajali žegnanje. Sv. maša
bo zvečer ob 20h. Žegnanje bo
popestrilo tudi VAŠKO DRUŽENJE, ki
se bo pričelo pri mostu že ob 18h in
nadaljevalo pa po sv. maši ob glasbi
ansambla Pozdrav. Poskrbljeno bo
tudi za hrano in pijačo.

- KRIŠTOFOVA NEDELJA - 27. julij
- blagoslov avtomobilov »MOJ DAR
BOGA SLAVI – ZA VSE PREVOŽENE
POTI«
Vaša dobrota rešuje življenja – to se
pokaže vsako leto ob Krištofovi
nedelji. Pri svetih mašah bomo molili
za božje varstvo na vseh naših poteh,

