Sredi tega sveta, kjer je
dragocena vsaka minuta, si
kristjani privoščimo dan
celodnevnega češčenja SRT.
Vrata tabernaklja bodo
odprta in Jezus, skrit v
podobi kruha, bo na našem
oltarju čakal vsakega od nas.
»Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste
obteženi in jaz vas bom poživil…!« (Mt 11,28)
Povabljeni, da skupaj molimo in si
izprosimo na priprošnjo našega zavetnika
sv. Jurija Božji blagoslov:
ob 8h - sv. maša
ob 9h: Podgora, Vrh, Babna Polica
ob 10h: Dane, Klance, Jezero, Laze, Otok
ob 11h: Nadlesk, Podcerkev
ob 12h Stari trg, Pudob
ob 13h: Markovec, Knežja Njiva, Vrhnika
ob 14h: Iga vas, Viševek
ob 15h: Šmarata, Kozarišče
ob 16h: Bloška Polica, Lož, Podlož, Sv. Ana
ob 17h: osnovnošolski otroci, prvoobhajanci
ob 18h: SLOVESNI ZAKLJUČEK, ki ga
bo vodil g. Simon ONUŠIČ: sv. maša,
pete litanije Srca Jezusovega, zahvalna
pesem in blagoslov z Najsvetejšim.
- FARNO ŽEGNANJE: v nedeljo, 26.
aprila, po godu svojega zavetnika župnija
Stari Trg obhaja ŽEGNANJSKO nedeljo.
Vabljeni k slovesni sv. maši ob 7h in ob
10h! Po sv. maši ob 10h bo še farno
druženje pred cerkvijo. POVESELIMO SE
SKUPAJ. Dobre žene naprošam, da
napečete kakšno pecivo za pogostitev
ob tem farnem žegnanju.

dneve in dneve dajete svoje najboljše
življenjske moči za ljubi kruhek. Praznik
svetega Jožefa, delavca, nas zato nujno
sprašuje o delavnosti, zanesljivosti,
pravičnosti in poštenosti, kakršen je sveti
Jožef bil. O pravičnosti in poštenosti
delavcev in delodajalcev in sicer na vseh
področjih življenja. O pošteno
opravljenem delu in o pravičnem plačilu
za opravljeno delo.
- MARIJIN MESEC MAJNIK ŠMARNICE: V Podgori v cerkvici sv.
Družine se boste ves mesec maj zbirali
otroci in odrasli ter brali šmarnice za
otroke Drobni koraki velikih junakov
avtorice Mateje Gomboc. Pri mašah v
Starem trgu pa bomo brali šmarnice za
odrasle: Bogastvo uboštva avtorice
Marije Krebelj. Otroci boste vsak dan za
spodbudo dobili tudi nalepko z Marijino
podobo. Otroci bodo radi hodili k
šmarnicam, če boste šli z njimi tudi
starši...
- FLORJANOVA NEDELJA: 3. maja, bo
pri sv. maši v Babnem Polju ob 8.30h in v
Starem trgu ob 10h postroj in blagoslov
gasilcev ter sv. maša na čast sv. Florjanu
za vse pokojne gasilce iz župnije.
- PRVI PETEK: že v četrtek, 30. aprila,
torej pred praznikom, bom obiskal bolne
in ostarele in jim prinesel Najsvetejše na
dom.

- 1. MAJ - sv. Jožef, zavetnik delavcev
Vsako leto začenjamo mesec maj s
praznikom sv. Jožefa delavca, praznikom
delavcev. Torej praznik očetov in mater, ki
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Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
26. apr - Vrhnika, Knežja njiva
3. maj - Stari trg - I. skupina
10. maj - Stari trg - II. skupina
- 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.
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

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

letnik: 43
številka: 6
dne: 19. apr 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
Sv. JURIJ, + 305, vojak in mučenec
Med svetniki sv. Jurij skorajda nima
vrstnika, ki bi ga častile tolikšne množice po
vsem krščanskem »starem« svetu. Prednost
pred njim pripada samo še Mariji, Jezusovi
materi. Njegov grob je v palestinskem mestu
Lydda (drugo ime: Diospolis), kjer napis že iz
leta 368 poveličuje »svetega in
zmagoslavnega mučenca Jurija«. Sledovi
bazilike v njegovo čast, pozidane že
v Konstantinovi dobi, so še zdaj
dobro vidni. Obstoji obilo prič iz
naslednjih dob, ki govore o velikih
čudežih, ki se tam dogajajo. Iz
množice opisov njegovega mučenja
najstarejši in najbolj utemeljeni
soglašajo, da je njegova domovina
maloazijska provinca Kapadokija.
Njegov oče je bil Geroncij, doma iz
Perzije, mati Polikronija pa iz
njegovega rodnega kraja, oba dobra
kristjana. Sin si je izbral vojaški
poklic in hitro napredoval v službi.
Njegova mati se je naselila v Lyddi.
Hkrati z vojaškimi častmi je v Juriju
rasla tudi njegova globoka in silna
vera. Ko se je začelo preganjanje, je razdal
premoženje revežem in se sam oglasil na
dvoru v Nikomediji kot kristjan. Začelo se je
vsestransko in dolgotrajno mučenje, ki ga je
junaško prenesel. S svojo izpovedjo in še bolj
s svojim zaupanjem v Kristusovo zmago nad
trpljenjem je spreobrnil mnogo ljudi.
Nazadnje je bil obglavljen. Njegovo telo je dal
kasneje cesar Konstantin prenesti v Lyddo in
sezidal njemu v čast lepo baziliko.
Ena izmed legend o sv. Juriju pripoveduje,
da je rešil deklico (njeno dušo) iz zmajevih
krempljev, zmaja pa ubil. Ta legenda
povzema pripoved zgodovinarja Evzebija, ki
pravi o cesarju Konstantinu, da je zdrobil

Babno Polje - sv. Nikolaj
zmaju glavo; tu zmaj pomeni nevero ali
poganstvo (Življenje Konst. III, 3). Podoba
»vojaka s sulico na konju in pod kopiti zmaj«
velja za vse zmagovalce nad božjimi
sovražniki: tako upodabljajo nadangela
Mihaela, pa tudi najvidnejših mučence ali
uspešne glasnike vere v Kristusa. Vzhodni
kristjani imajo podobno zgodbo za mučenca
sv. Teodorja (goduje 9. novembra), pri nas pa
za sv. Marjeto (goduje 20. julija). Te
predstave o božji moči, ki prehaja na
Kristusove učence, se opirajo na
Jezusovo priliko o vinski trti (Jn 10,1-7)
in se nanašajo na sv. Jurija gotovo
tudi zaradi njegovega imena, ki v
grščini (Georgios) pomeni
kmetovalca (in vinogradnika).
Kdaj je dal sv. Jurij življenje za
Kristusa? Najstarejše izročilo pravi,
da se je to zgodilo pod perzijskim
kraljem Dacijanom, vendar se v tem
imenu verjetno skriva ime rimskega
cesarja Dioklecijana, najbrž leta 305
ali malo prej, ko je cesar »iztrebil«
krščanstvo v svoji armadi.
Cerkve in ustanove (tudi viteški
redovi), posvečeni sv. Juriju, obstoje po vseh
krščanskih deželah od Etiopije (Abesinije) do
Rusije, od Anglije do Georgije (ali Gruzije), ki
ima celo ime po tem svetniku. Tudi pri nas je
veliko krajev, ki so po njem imenovani
(Šentjurij); posvečenih mu je 39 župnijskih
(med njimi tudi v Starem trgu pri Ložu) in 36
podružničnih cerkva.
Cerkve na Vzhodu že od prvih časov slave
njegov spomin na dan 23. aprila; tega se drži
tudi latinski Zahod, le v severni Italiji kakor
tudi v oglejskem patriarhatu je bil že od
nekdaj ta god 24. aprila. To je veljalo za
slovenske dežele južno od Drave.
(povzeto po knjigi Leto svetnikov)

SVETE MAŠE:
PON

20.4.

Teo, misijonar in škof
Jn 6,22-29

TOR

21.4.

Anzelm, škof in cerkv. učitelj
Jn 6,30-35

SRE

22.4.

SOB
Stari trg

ob 19h

2. Angela in Andrej HRIBAR
Viševek

ob 18h

+ PLOS Vinko, obl.

NED

Stari trg

ob 19h

++ družina STERLE (Podgora 20)

5. VELIKONOČNA nedelja

2. MLAKAR Sholastika in Marija
B. Polje
Stari trg

ob 17.30h
ob 19h

Hugo, škof v Grenoblu
Jn 6,35-40

ČET

23.4.

Stari trg

sv. Jurij, mučenec
farni zavetnik - celodnevno
češčenje Najsvetejšega
Jn 6,44-51

PET

24.4.

Fidelis iz Sigmaringena, muč.
Jn 6,52-59

SOB

25.4.

Stari trg

PON

27.4.

Peter Chanel, duhovnik muč.

Jn 10,22-30

2. Štefanija KOTNIK

TOR

+ GERL Frančiška

Gotard, menih in škof
Jn 14,27-31a

SRE

2. za Božji blagoslov na poti in srečno vrnitev

Dominik Savio, dijak
Jn 15,1-8

++ POJE Frančiška, obl. in Tone
2. Janez in Frančiška BARAGA

Stari trg

za blagoslov v zakonu MALNAR - ŽNIDARŠIČ

ob 12.45h za blagoslov v zakonu OŽBOLT - TROHA
ob 17.30h

++ Franc in Frančiška MIKLAVČIČ, obl.

ob 7h

za farane

ob 10h

+ sestra Jakobina MLAKAR
2. KOČEVAR Franc, obl. (sv. Ana)

B. Polje

ob 8.30h

++ Frančiška in Janez LIPOVEC

Stari trg

ob 19h

+ MOHAR Karol, obl.
2. družina MOHAR in STERLE

Stari trg
Viševek

ob 19h

+ OVSEC Franc, 30. dan

ob 18h

++TOMC Ivana in ŠEBENIK Viktor, obl.
2. Mariji v zahvalo za zdravje

in naj se zgodi Božja volja
SRE

29.4.

Mt 25,1-13

ČET

30.4.

Pij V., papež
Lk 24,35-48

PET

1.5.

Jožef Delavec, praznik dela
Mt 13,54-58

+ ŽAGAR Zdravko, obl.

Stari trg

ob 19h

Nadlesk

ob 18h

+ KOMIDAR Bogomir, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Jakob, obl.

2. OKOLIŠ Stanko, obl. in Frančiška

Katarina Sienska, devica in cer. uč.

2. Leon PALČIČ
B. Polje

ob 17.30h

+ Marija in družina LIPOVEC

Stari trg

ob 19h

+ PLOS Franc, obl.
2. Ivan in družina ŽNIDARŠIČ

B. Polje

ob 17.30h

5.5.

++ starši ŠKERBEC
za zdravje na duši in na telesu

ob 16h

4.5.

+ Jožefa in Janez LEKAN (Podgora)

ob 19h

Jn 10,1-10

28.4.

2. žive in pokojne iz družin BAVEC KLANČAR

Florjan, mučenec
Jn 14,21-26

ob 17.30h

Cita, devica

TOR

++ starši FERBEŽAR in Ivan

Stari trg

+ POJE Marija in Peter

Stari trg

+ MOHAR Ivan, obl.

ob 19h

2. KOČEVAR Marija in Franc, obl.
Babno P.

ob 17.30h ++ družina VEBER - LAVRIČ

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Angela in Janez SRPAN

Jn 15,1-8

PON

B. Polje

4. VELIKONOČNA nedelja
nedelja Dobrega Pastirja
farno žegnanje
Jn 10,11-18

ob 19h

3.5.

+ Anton MLAKAR, obl.

+ Mirko NELEC, obl.

B. Polje
26.4.

ob 8h
ob 18h

Marko, evangelist
Mr 16,15-20

NED

++ Miro, obl. in družina KANDARE

2.5.

Atanazij, škof in cerkv. učitelj
Jn 14,7-14

ČET

6.5.

7.5.

Gizela, opatinja
Jn 15,9-11

PET

8.5.

Bonifacij IV., papež
Jn 15,12-17

SOB

9.5.

2. za pokojne gasilce
B. Polje

ob 8.30h

+ Anton in družina JOZELJ

Stari Trg

ob 19h

+ Emilija MERCINA, obl.
2. za božji blagoslov in
za zdravje družine v stiski

Viševek

ob 18h

+ PAVLIČ Frančiška in Vencelj, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Ana STERLE, obl.

B. Polje

ob 18.30h + TROHA Frančiška, 30. dan

Stari trg

ob 19h

2. za zdravje
+ STERLE Slavko (Slovenj Gradec)
2. na čast Mariji Pomagaj za zdravje
++ Jože in Marjeta TRUDEN

Stari trg

ob 19h

Viševek

ob 18h

++ Anton in Vinko MLAKAR, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Borut ZAKOVŠEK

2. Bogu v zahvalo ob obletnici

2. na čast sv. Marjeti
Podgora

ob 18h

++ OKOLIŠ Janez in Anamarija

Stari trg

ob 19h

+ Frančiška KOMIDAR

Marija Terezija Jezusova

++ 2 brata in družina MAROLT

Jn 15,18-21

NED

10.5.

2. Ivan ŽAGAR

B. Polje

ob 17.30h ++ Ivan in družina STERLE

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Franc in družina KANDARE (Mihletovi)

6. VELIKONOČNA nedelja
Jn 15,9-17

2. družina ULE in MLAKAR
B. Polje

ob 8.30h

++ POJE Peter in Marija

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

- ROMANJE NA KUREŠČEK:
v soboto 1. maja, vabljeni na romanje na
k Mariji na KURŠČEK. Prijavite se Ivani
DEBELJAK na tel. 01/705-8056 ali na
gsm 031/249-257. Odhod avtobusa bo ob
7h iz Podgore. Vabljeni!
- DAN CELODNEVNEGA

ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA:
v četrtek, 23. aprila, obhajamo god sv.
Jurija, farnega zavetnika v Starem trgu.

Ta dan bomo prihajali pred Jezusa in ga
molili v Najsvetejšem Zakramentu.
Celodnevno češčenje svetega Rešnjega
telesa je velik trenutek za vsakega izmed
nas, za župnijo in naš kraj, v katerem je
naš dom. Ta dan nam Bog sam prihaja
naproti in želi biti z nami. Vabi nas, žejne
in obtežene, da nas okrepča. Bog ne
potrebuje našega češčenja, ampak ga
potrebujemo mi, da bomo bolj ljudje in
bolj bratje in sestre med seboj.

