- MORJE - RISIKA na KRKU:
V tem tednu in še naslednji teden bomo tudi
letos počitnikovali na morju v Risiki na Krku
otroci, ministranti, pevci, mladina in družine iz
naše župnije:
1. skupina: od 22. junija do 26. junija
2. skupina: od 29. junija do 3. julija
V župniji me bo v času moje odsotnosti med
tednom 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 bom 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, 10. julija.
- ŽEGNANJE pri sv. Petru v LOŽU:
pred praznikom apostolov Petra in Pavla (29.
junija), soseska sv. Petra v Ložu že v soboto,
27. junija, obhaja žegnanje. Žegnanjska sv.
maša za sosesko bo ob 17.30h. Vabljeni!
- CELODNEVNO ČEŠČENJE
NAJSVETEJŠEGA v župniji BABNO POLJE: v
nedeljo, 28. junija, bo spet maša v prenovljeni
cerkvi sv. Nikolaja. Jutranja maša bo ob 8.30h.
Ob 13h bo izpostavljeno Najsvetejše v češčenje,
ob 17h pa bo sv. maša za blagoslov na polju.
Vabljeni!
- ČIŠČENJE cerkve v BABNEM POLJU:
v tem tednu bodo mojstri končali z beljenjem
cerkve sv. Nikolaja. Zato naprošam čimveč
pridnih rok, ki bi v soboto, 27. junija, od 8. ure
zjutraj naprej prišli in pomagali skupaj
počistiti cerkev ter jo spet pripraviti za
obhajanje bogoslužja. Tudi Bogu hvala za to
veliko opravljeno delo, saj nam je bilo dano, da
imamo po 35 letih spet na novo prebeljeno
svetišče sv. Nikolaja.

- ŽEGNANJE v KOZARIŠČAH: na god svojega
zavetnika sv. Benedikta, soseska v Kozariščah
obhaja žegnanje v soboto, 11. julija, ob 17.30h.
Vabljeni!
- SREBRNA MAŠA našega duhovnika g.
Simona ONUŠIČA: Letos naš rojak g. Simon
Onušič obhaja 25-letnico mašništva, in zato se
bomo tudi mi kot župnija skupaj z njim
zahvalili Bogu in Materi Božji za dar
duhovništva. G. Simon bo obhajal slovesno
srebrno mašo v nedeljo, 12. julija, ob 10h v
farni cerkvi sv. Jurija. Pridigal mu bo g. škof
Peter Štumpf, mursko-soboški škof, ki prav
tako obhaja srebrno mašo.
- PROCESIJA S FATIMSKO MATER BOŽJO:
na predvečer pred srebrno mašo, v soboto 11.
julija, ob 19h pa bomo v naši župniji Stari trg
gostili tudi kip Fatimske Matere Božje, ki jo
bomo po maši ponesli na nosilih v procesiji z
lučkami po Starem trgu. Sv. mašo bo vodil g.
škof Peter Štumpf, sošolec g. Simona Onušica.
Vabljeni k slovesnostim.
- ORATORIJ 2015:
HOČEM BITI SVET
Tudi letos bomo v župniji Stari
trg pripravili oratorij in sicer bo
prvi teden v avgustu: od 3. do 7.
avgusta 2015. Letos bomo
spoznali Dominika Savia, dečka,
ki je imel Jezusa za prijatelja
med igro in delom. Čaka nas pet
dni polnih smeha, zabave,
zanimivih novih iger, ustvarjalnih delavnic in
sploh vsega lepega. Najlepše je preživljati prosti
čas skupaj s svojimi prijatelji, zato vabljeni
otroci od 6. leta starosti naprej. Starši boste
lahko prijavili otroke od 15. julija naprej. Več
informacij bo v naslednji številki.

- ŽEGNANJE na VRHU: soseska sv. Tomaža
na Vrhu po godu svojega zavetnika v soboto, 4.
julija, obhaja žegnanjsko sv. mašo za sosesko
ob 17.30h. Vabljeni.
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

28.
jun

Jelka TRUDEN
Jože MATEVŽIČ

Luka AVSEC
Majda ŠRAJ

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

5.
jul

Magda AVSEC
Marija RAVŠELJ

Marija FORJANIČ
Marija MOHAR

Marija TROHA
Olga TROHA

12.
jul

Marta ŠEBENIK
Nataša ŠKERBEC

Marjana ZGONEC
Marko GORŠE

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
28. jun - Siga
5. jul - Lož - stari del
12. jul - Lož - Mali vrhek
- 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: 9
dne: 21. jun 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

POČITNICE IN DOPUSTI
Vsakdo od nas soustvarja zgodovino, preteklost, sedanji trenutek,
ki je edini v naši roki, in prihodnost. Za sabo bomo tako pustili
neizbrisno sled – dobro ali slabo. Da se človek izkaže in potrudi
po svojih najboljših močeh doma, na delovnem mestu ali v šoli je
seveda prav in splošno sprejeta zahteva. Celo dolžnost. V času
počitnic ali dopustov, pa se zdi, da je človeku »dovoljeno vse«.
Dober delavec si zares zasluži pošteno in pravično plačilo in
iskreno vam privoščim počitnice, da si odpočijete glavo in naberete
novih moči. Vendar naj to ne bo čas za duhovno brezdelje. »Bog pa
ne gre na počitnice!« Vedno in povsod nas spremlja. Dolžnosti
kristjanov se med počitnicami ne spremenijo. Prav med dopustom
se pokaže, iz kakšnega testa smo, kakšni kristjani smo.
V počitniškem srečevanju naj vsi
odhajajo od vas bogatejši za
spoznanje, da je lepo in vredno
biti blizu Bogu, odkrivati ljudi
tujih krajev in dežel in začutiti
božje stvarstvo v vsej polnosti in
raznolikosti. Vsaj med
počitnicami in dopustom – ste
lahko srečni.

SOB

SVETE MAŠE:
PON

22.6.

Stari trg

ob 19h

TOR

23.6.

Jožef Cafasso, redovnik
Mt 7,6.12-14

SRE

24.6.

Rojstvo Janeza Krstnika
Lk 1,57-66.80

ČET

25.6.

Stari trg

ob 19h

26.6.

27.6.

++ BARAGA Viktor in sin Viktor

PON

2. v zahvalo

Marija Goretti, devica muč.
Mt 9,18-26

Nadlesk

ob 17.30h

za sosesko sv. Jedert (zaobljubljena)

Stari trg

ob 19h

+ OVSEC France (Rožnik)
2. LEKŠAN Venčeslav, obl.

Stari trg

ob 19h

+ KANDARE Vinko
2. za vojne žrtve iz leta 1945

ob 19h

+ Peter TURŠIČ, obl.
2. za zdravje

Stari trg

ob 7h

za farane
2. ANDREJČIČ Zofija

B. Polje
Stari trg

1.7.

Estera, svetopisem. žena
Mt 8,28-34

ČET

2.7.

3.7.

Tomaž, apostol
Jn 20,24-29

SRE

8.7.

9.7.

Avguštin in drugi kitaj. mučenci
Mt 10,7-15

PET

10.7.

Amalija, redovnica
Mt 10,16-23

++ POJE Peter in Marija

SOB

ob 17h

++ družina LIPOVEC (BP 75)

ob 19h

++ Franc in BAVEC (Nadlesk)

Benedikt, opat, zavet. Evrop
PROCESIJA s Fatimsko
Mater Božjo
žegnanje v KOZARIŠČAH

2. Jezusu in Mariji v zahvalo za zdravje
in za uslišano prošnjo

11.7.

12.7.

Mr 6,7-13

Stari trg

ob 19h

++ OKOLIŠ Janez in Anamarija
2. Materi Božji in sv. Antonu na čast
za zdravje

Stari trg

ob 19h

+ TOMC Franc, obl.
2. v zahvalo in blagoslov pri delu

++ družina ŠPEH
2. Francka INTIHAR

Stari trg

+ VESEL Jožica

ob 19h

2. BENČINA Franc
Stari trg

+ ANDREJČIČ Zofija

ob 19h

2. PALČIČ Terezija
++ družina ŽAGAR

Stari trg

ob 19h

Dane

ob 17.30h + KANDARE Ludvik, 30. dan

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h ++ Marija BRENCE in Marija JANEŽ
in njuni družini

Stari trg

ob 19h

2. RUPNIK Dominik in Alojzija, obl.
++ družina POROK, GODEŠA in RELIČ
2. Terezija in družina LAVRIČ

za duhovne poklice
na čast Mariji v zahvalo
za 25 let duhovništva
2. na čast Srcu Jezusovemu v zahvalo

na čast Mariji v zahvalo za 25 let
mašništva in v priprošnjo

15. NEDELJA med letom
SREBRNA MAŠA Simona
Onušiča, duhovnika iz
Starega trga

+ Alojz MULEC, obl.

ob 19h

ob 10h

za žive in pokojne iz družine
BAVEC in KLANČAR

ob 17.30h

Stari Trg

za farane

ob 19h

Viševek

++ Josipa in Slava MAUHAR

ob 7h

Stari trg

2. za Božje varstvo otrok

ob 8.30h

ob 17.30h za sosesko sv. Benedikta (žegnanje)

NED

na čast Sv. Duhu

B. Polje

Stari trg

++ POJE Peter in Marija

ob 19h

+ Julijana GORŠE, obl.

Kozarišče

ob 17.30h

Stari trg

2. Rok MIHELČIČ, obl.
ob 10h

Jn 15,1-8

B. Polje

2. Ema in Vinko MAROLT

za farane

ob 7h

Kilijan, škof muč.
Mt 10,1-7

ob 8.30h

Ptujskogorska Mati božja
Mt 9,1-8

PET

7.7.

2. starši GOMBOC, obl.

Vilibald, škof
Mt 9,32-38

++ ŠIRCA Ivan in Ivanka

prvi mučenci rimske Cerkve
Mt 8,23-27

SRE

6.7.

ob 10h

Peter in Pavel, apostola
Mt,16,13-19

30.6.

TOR

ČET
Stari trg

NED

TOR

Ciril in Metod, slovanska
apostola - ned. Slovencev
po svetu Mt 9,14-17

ob 19h

za sosesko sv. Petra v Ložu (žegnanje)

29.6.

Stari trg

5.7.

Stari trg

ob 17.30h

PON

NED

+ STERLE Janez, 7. dan

sv. Peter

13. NEDELJA med letom
dan celodnevnega češčenja v
Babnem Polju
Mr 5,21-43

ob 17.30h za sosesko sv. Tomaža - žegnanje

ob 17.30h

Ema Krška, kneginja
žegnanje pri sv. Petru v Ložu
Mt 8,5-17

28.6.

ob 19h

Vrh

4.7.

Kozarišče

Jožefmarija Escriva, ust. Opus
Mt 8,1-4

SOB

++ družina ŠKRBEC
2. PONUDA Pepca

Doroteja iz Montauna, mati
Mt 7,21-29

PET

+ OVSEC Franc
2. v dober namen za družino Črnigoj

Janez Fisher in Tomaž More
Mt 7,1-5

+ PETRIČ Zofija

Stari trg

Urh, škof
žegnanje sv. Tomaž (3.7.)- VRH
Mt 9,14-17

+ Alojz KOMIDAR, obl.
B. Polje

ob 8.30h

+ Ivan ANTONČIČ

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.

- MAŠNIŠKA POSVEČENJA
v letu 2015:
Letos bo v Cerkvi na Slovenskem v mašnike
posvečenih 12 fantov, od tega v LJUBLJANSKI
NADŠKOFIJI 7:
(od tega so kar trije iz naše dekanije Cerknica):
1. Blaž DOBRAVEC iz župnije Bloke
2. Aljaž KRAŠEVEC iz župnije Sv. Trojica
3. Gašper MAUKO iz župnije Radovljica
4. Peter MOŽINA iz župnije Matenja vas

5. Boris ROZMAN iz župnije Sora.
Iz redovne skupnosti:
1. kapucin br. Mitja Marija PONIKVAR, iz
župnije Cerknica.
Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici v
soboto, 27. junija 2015 ob 10h. Molimo za
vztrajnost in trdnost poklicanih v duhovniško
službo. Naj jim Gospod blagoslavlja njihovo pot
za Njim. Molimo tudi za nove duhovne poklice.

