katerih smo skušali rasti v veri in ljubezni do
Boga in bližnjega.
- DAN POSVEČENJA: v sredo, 3. junija,
obhajamo duhovniki Cerkniške dekanije ti.
DIES SANCTIFACATIONIS – dan posvečenja, ki
ga želimo skupaj preživeti v naši župniji. Radi
bi poromali na našo slavno KRIŽNO GORO.
Veselimo se, da bo med nas prišel tudi naš
dušni pastir, g. nadškof Stanislav ZORE. Ob
9h se zberemo v Starem trgu, potem se
odpeljemo k cerkvici sv. Ane, od koder bomo
stopili peš k cerkvi sv. Križa na Križni gori. Ob
10h bomo obhajali sv. mašo, ki jo bo vodil g.
nadškof. Med mašo bomo duhovniki obnovili
svoje duhovniške obljube in prosili za
stanovitnost v svojem duhovniškem poklicu.
Tudi verniki ste lepo vabljeni k tej maši na
Križni Gori, da se nam pridružite. Skupaj z
nami duhovniki se zahvalite za dar
duhovništva. Duhovniki bomo imeli še skupno
kosilo v farovžu, potem pa nameravamo
obiskati še cerkev Marije Vnebovzete v Viševku.
Tam bomo zapeli litanije Matere Božje.
- slovesni in zapovedani praznik SVETEGA
REŠNJEGA TELESA in KRVI obhajamo v
četrtek, 4. junija. Sv. maša bo ob 17.30h v
Babnem Polju in zvečer ob 19h v Starem
trgu. Po maši bo PROCESIJA z Najsvetejšim
po našem kraju (če bo lepo vreme) in blagoslov
z Najsvetejšim na vse štiri neba pri "Telovskih"
oltarjih. Postavili bomo štiri oltarje:
1. oltar: na parkirišču pod skednjem
- postavite in krasite ga Kozarišče in Šmarata
2. oltar: na zelenici pred občino
- postavite in okrasite ga Viševek in Vrhnika
3. oltar: pred vhodom v farovž,
- postavite in krasite ga Pudob in Nadlesk
4. oltar: na zelenici pod zvonikom,
- postavite ga Podgora in Iga vas.

oblekicah, potresali rožice Najsvetejšemu pred
oltarji (že pred mašo se napravite v kaplaniji, s
seboj prinesete košarice z nabranimi rožicami).
Na ta način bomo tudi kot župnijska skupnost
zunaj cerkve - javno izpovedali vero v trajno
navzočnost Boga v Najsvetejšem zakramentu
ter prosili za blagoslov našega kraja in naše
župnije. Vabljeni, da se udeležite župnijske
slovesnosti v četrtek zvečer. Ključarje
naprošam, da se dogovorite med seboj za
nošnjo čimvečjega števila bander (farnega in
tudi bander iz podružnic).
- PRVI PETEK: na prvi petek bom obiskal
bolne in ostarele in jim prinesel Najsvetejše na
dom.
- MOLITEV NA PRVI PETEK: vabljeni k
skupni molitvi na čast Srcu Jezusovemu in
Marijinemu vsak prvi petek v farno cerkev (ob
18.30h se prične in nadaljuje še po maši)
- POČITNICE NA MORJU - RISIKA - otok Krk:
Tudi letos bo v okviru župnije organizirano
skupno letovanje na morju na otoku KRK v
Risiki za ministrante, pevce, mladino in
družine z več otroki:
- 1. teden: od pon. 22.6. do pet. 26.6.
- 2. teden: od pon. 29.6. do pet. 3.6.
Sestanek za vse, ki bi šli radi zraven, bo v
petek, 12. jun, ob 19.30h v kaplaniji (po
večerni maši).
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.

Pri slovesnosti sodelujmo vsa župnija: pridite
vsi ministrantje, pa pevci, veroukarji, mladina,
starši, in seveda tudi prvoobhajanci, ki boste
pri oltarjih, oblečeni v prvoobhajanskih
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

7.
jun

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Janja STERLE
Juta STERLE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

14.
jun

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Katarina KANDARE
Katarina TRUDEN

Marija TROHA
Olga TROHA

21.
jun

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Katja PREVEC
Klemen KRAŠEVEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
7. jun - Podcerkev
24. maj - Kozarišče - I. skupina
31. maj - Iga vas
- 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: 8
dne: 31. maj 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

LENI SOKOL
Neki kralj je v dar prejel dva sokolja mladička in ju hitro odnesel učitelju
sokolov, da bi ju izuril.
Čez kakšen mesec mu je trener sokolov sporočil,
da je eden od sokolov odlično izurjen.
»Kaj pa oni drugi?« je vprašal kralj.
»Žal mi je, gospod, a drugi sokol se čudno obnaša.
Mogoče ima kakšno bolezen, ki je ne znamo pozdraviti.
Nihče ga ne more premakniti z veje drevesa,
na katero smo ga položili prvi dan.
Tudi hrano mu vsak dan nosijo na drevo.«
Veliki kralj je sklical vse veterinarje in zdravilce ter strokovnjake vseh vrst,
a nihče ni pripravil sokola do letenja.
Z okna svoje sobe je dan za dnem žalostno opazoval negibnega sokola.

Nekega dne je objavil razglas, v katerem je svoje podložnike prosil,
da bi mu pomagali razrešiti ta problem.
Naslednje jutro je odprl okno in z velikim
začudenjem zagledal sokola, ki je odlično
letal med drevesi vrta.
»Pripeljite mi tistega čudodelnika,« je velel.
Čez nekaj časa so pripeljali mladega
kmeta.
»Ti si naučil leteti mojega sokola? Kako ti je
uspelo? Si morda čarovnik?«
ga je vprašal kralj.
Preplašen in srečen je mladenič razložil:
»Ni bilo težko, visokost. Samo vejo sem odsekal.
Tedaj se je sokol zavedel, da ima krila,
in je začel leteti.«
(po knjižici Bruna Ferrera: Na tvoji strani)

PET

SVETE MAŠE:
PON

1.6.

Justin, mučenec
Mr 12,1-12

TOR

2.6.

Stari trg

ob 19h

2. starši STERLE in NARED
Viševek

ob 17.30h

++ ŽNIDARŠIČ Ana in Anton

Stari trg

ob 19h

+ KANDARE Franc (Rožnik)
2. na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu in
sv. Juriju za srečno zadnjo uro

Marcelin in Peter, mučenca
Mr 12,13-17

SRE

3.6.

Karel Lwanga in ugandski muč.
Mr 12,18-27

ČET

4.6.

SV. REŠNJE TELO in KRI
Mr 14,12-16.22-26

PET

5.6.

++ Andrej in Marija TRUDEN

B. Polje

ob 17.30h

+ Milan TROHA, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Ivana in Franc TRUDEN, obl.

Križna g.

ob 10h

+ Marija KOČEVAR (Bohinčeva)

Viševek

ob 17.30h

+ Frančiška TRUDEN, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ STERLE Marija, obl.

B. Polje

ob 17.30h ++ POJE Marija in Peter

Stari trg

ob 19h

++ KANDARE - SEŽON

za župnijo Babno Polje - obnovitev posvetitve
župnije Srcu Jezusovemu in Marijinemu

SOB

Stari trg

ob 19h

+ TRUDEN Marija - Mimi

7.6.

2. TRUDEN Ivana
B. Polje

ob 17.30h

+ Alojzij ŠOŠTARIČ

Stari trg

ob 7h

++ družina MLAKAR ŽNIDARŠIČ

ob 10h

za farane

10. nedelja med letom
Mr 3,20-35

PON

8.6.

Medart, škof
Mr 5,1-12

TOR

9.6.

2. Antun OŽBOLT

B. Polje

ob 8.30h

++ Janez in Ana ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 19h

+ POJE Ivan, 30. dan
2. NARED Janez, obl.

Viševek

ob 17.30h

+ KOČEVAR Matjaž, obl.

Stari trg

ob 19h

za Božji blagoslov in
za zdravje družine v stiski
2. na čast sv. Judu Tadeju
v zahvalo za zdravje

Primož in Felicijan, mučenca
Mt 5, 13-16

SRE

10.6.

Bogumil Poljski, škof
Mt 5,17-19

ČET

11.6.

Barnaba, apostol
Mt 5,20-26

B. Polje

ob 17.30h

+ Anton TROHA, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina MOHAR in ŠIRAJ, obl.
2. ŠPEHAR Ana

Vrhnika

ob 17.30h

+ KOŠMRL Ferdinand, obl.

Stari trg

ob 19h

+ ŠEN Franc, 30. dan

Viševek

ob 17.30h

2. starši FORJANIČ
+ NELC Zofija Jožefa

++ družina ROT

ob 19h

2. OKOLIŠ Janez in Anamarija
Viševek

ob 17.30h na čast Srcu Jezusovemu za sosesko v Viš.

Stari trg

ob 19h

na čast Materi Božji v dober namen
2. za domobrance iz naše župnije

Otok

ob 17h

za sosesko sv. Primoža in Felicijana žegnanjska sv. maša

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ BARAGA Jakob

14.6.

11. NEDELJA med letom
Mr 4,26-34

PON

15.6.

Vid, mučenec
Mt 5,38-42

TOR

16.6.

Beno iz Meissna, škof
Mt 5,43-48

2. Frančiška TRUDEN (Iga vas)

ob 17.30h

NED

13.6.

Stari trg

Marijino brezmadežno srce
žegnanje sv. Primož in
Felicijan (9.6) - OTOK
Mt 5,33-37

2. Vinko KANDARE

B. Polje

6.6.

SOB

2. BAVEC Maks, obl.

Bonifacij, škof mučenec
PRVI PETEK
Lk 10,1-9

Norbert, škof
Mr 12,38-44

12.6.

SRCE JEZUSOVO
Jn 19,31-37

SRE

17.6.

2. TRUDEN Janez (Nadlesk 21), obl.
B. Polje

ob 8.30h

++ TROHA Julijana in Janez

Stari Trg

ob 19h

++ TRUDEN Frančiška in Vencelj

B. Polje

ob 17.30h + brata Anton in Jože ter sin Tone MLAKAR

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h ++ ĐURAN Viktorija - Valentin

Stari trg

ob 19h

2. starši in bratje ANTONČIČ
+ Ivan FERBEŽAR
2. ŠPEHAR - PREZELJ
++ Frančiška in Stanko ŠPEH
2. Terezija in Viktor ŽNIDARŠIČ, obl.

Rajner, samotar
Mt 6,1-6.16-18

ČET

18.6.

Gregor Janez Barbarigo, škof
Mt 6,7-15

PET

19.6.

Nazarij, prvi koprski škof
Mt 6,19-23

SOB

20.6.

na čast Mariji Romarici za blagoslov Sloven.

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h ++ Tilka in Boris KOVAČ, obl.

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h ++ starši MALNAR

Stari trg

ob 19h

Kozarišče

ob 17.30h na čast Srcu Jezusovemu (zaobljuba)

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Alojz MIŠIČ

2. ŠEPEC Marija, obl.
+ BARAGA Anton, 30. dan
2. starši KOČEVAR in TRČEK
+ INTIHAR Vekoslava, obl.

Adalbert, škof
Mt 6,24-34

NED

21.6.

2. starši Jožefa in Anton ŠEPEC, obl.

12. NEDELJA med letom
Mt 13,44-46

2. Marija MLAKAR (Lož)
B. Polje

ob 8.30h

+ ŠOŠTARIČ Janez

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.

- SREČANJE MARIJINIH ČASTILCEV:
društvo Mir Slovenije vabi na vseslovensko
srečanje medžugorskih romarjev in drugih
Marijinih častilcev, ki bo v soboto, 13. junija
2015 v Velesovem - Adergas.
Sv. mašo bo letos vodil g. nadškof Stanislav
ZORE. Predviden odhod iz avtobusne postaje v
Starem trgu je ob 7h zjutraj. Za prijave in

dodatne informacije je na voljo Franc LEKŠAN
na tel. 041 664 164.
- ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA in
RAZDELITEV SPRIČEVAL: v ponedeljek in
torek (1. in 2. junija) bomo v času veroučnih ur
razdelili spričevala in opravili tudi sv. spoved.
Bogu hvala tudi za letošnje veroučne urice, pri

