in Jurija PONUDA od Janeza in Nataše iz
Pudoba.
Krst bo med sv. mašo. Vabljeni k tej
večerni slovesnosti z nadškofom.
- 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 18. julija, ob 18h na Kredarici
v nedeljo 19. julija ob 16h v Vratih.
- ZAOBLJUBLJENA sv. maša ob koleri
leta 1855 na Križni Gori za Vrh in
Podgoro: bo v soboto, 19. julija, ob 8h.
- žegnanje PUDOB - na god svojega
zavetnika bo soseska sv. Jakoba
Starejšega v Pudobu obhajala žegnanje v
soboto, 25. julija. Vabljeni na žegnanjsko
sv. mašo ob 17.30h!
- KRIŠTOFOVA NEDELJA - 26. 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, 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, 26. julija ne
bo nedeljske sv. maše v farni cerkvi sv.
Nikolaja v Babnem Polju, ampak ob 8.30h
v VRAŽJEM VRTCU za vse pobite
domačine. V primeru slabega vremena bo
maša v farni cerkvi.
- žegnanje pri sv. ANI: po godu svoje
zavetnice (26. julija) soseska sv. Ane
obhaja žegnanje v soboto, 1. avgusta. Sv.
maša bo ob 17.30h pri sv. Ani. Vabjeni!
- 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 spoznavali 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 5. leta starosti naprej.
Starši boste lahko prijavili
otroke od 15. julija naprej.
Program za otroke se bo vsak
dan začenjal ob 9h in končal
s spuščanjem oratorijske
zastave v popoldanskem času ob 15.30h.
STARŠI 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

19.
jul

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Mateja STRLE
Romana NARED

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

26.
jul

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Rihard STRLE
Simona LEVEC

Marija TROHA
Olga TROHA

2.
avg

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Suzana KVATERNIK
Tatjana STRLE

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
19. jul - Podlož
26. jul - Podgora, Vrh, Babna Polica
2. avg - Kozarišče 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: 10
dne: 12. jul 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

KAJ STORIM ZA SREČO V DRUŽINI?
Sreča v družini se začne z izpolnjevanjem desetih božjih zapovedi.
Oče šestih otrok pa je oblikoval 10 zapovedi srečne družine:
1. Ne bojte se napačnih korakov.
Ko se otrok uči hoditi, nujno pada in neredko se iz napake veliko naučimo.
A včasih potrebujemo nekoga, ki nas pobere.
2. V srečni družini se razvijajo vsi člani.
Če koga družina zavira, začne mlatiti okoli sebe.
Drugi imajo tega hitro dovolj, pa smo tam.
3. Začeti je treba z ljubeznijo do sebe.
Kakor voznik skrbi, da je v vozilu dovolj goriva,
tako naj vsakdo skrbi, da bo zadovoljen s seboj.
4. V družini se povezujemo.
Vsakdo lahko vsakogar s čim obdari.
5. Nihče v družini ni nadčlovek.
Vsakdo odkriva svojo resničnost, tudi svoje šibke strani.
V srcu naj bo občutje: radi se imamo ...
6. Vsakdo ima pravico do velikih skrivnosti.
Ljubezen ni nasilna, ne vlamlja temveč čaka, da se
vrata odpro.
7. Družinske sreče ni brez pravil.
Brez njih je v družini en sam nered.
V družini se mora vedeti, kdaj smo doma, kdaj molimo, kdaj smo prosti ...
8. Družina je odprta navzven.
Biti moramo dobri sosedje, prijatelji, pomočniki.
9. Družina se zna prepirati.
Družina je odlična šola za sprotno premagovanje
napetosti, različnosti v pogledih ...
10. V srečni družini se radi šalijo.
Na življenje gledajo s sončne plati.
Težave so mnogo manjše, če jih sprejemamo s kančkom humorja.

SOB

SVETE MAŠE:
PON

13.7.

Henrik II., cesar
Mt 10,34-42;11,1

TOR

14.7.

Kamil de Lellis, duhovnik
Mt 11,20,24

SRE

15.7.

Bonaventura, škof in c. učitelj
Mt 11,25-27

ČET

16.7.

Karmelska Mati Božja
Mt 11,28-30

PET

17.7.

Aleš, spokornik
Mt 12,1-8

SOB

18.8.

Stari trg
Šmarata

ob 17.30h

rajni LENČKOVI in drugi živi in pokojni dobrotniki

Stari trg

ob 19h

+ KLANČAR Matija (Nadlesk), obl.
2. TRUDEN Frančiška

Lovrenc iz Brindisija, duhovnik
Mt 12,46-50

SRE

22.7.

+ Ana POJE, obl.
++ BARAGA Franc in družina (Kozarišče)

23.7.

Brigita Švedska, redovnica
Mt 5,13-16

PET

24.7.

Krištof, mučenec
Mt 20,20-28

+ Ludvik STERLE, obl.

Vražji vrtec

ob 8.30h

za vse nasilno pobite v Vražjem vrtcu

Stari Trg

ob 19h

++ Anica in France OVSEC

TOR

27.7.

28.7.

2. za Božji blagoslov otrok šmarničarjev

Viktor I., papež
Mt 13,36-43

B. Polje

ob 17.30h

+ Janez VEBER

SRE

Stari trg

ob 19h

+ DEBEVEC Magdalena, obl.
2. POROK Jakob in Marija, obl.

Marta, Lazarjeva sestra
Mt 13,44-46

ČET

Kozarišče

ob 17.30h

+ STERLE Janez, 30. dan

Stari trg

ob 19h

na čast Mar. Romarici za blagoslov Slovenije

29.7.

30.7.

2. na čast Materi Božji za zdravje

Peter Krizolog, škof
Mt 13, 47-53

zaobljubljena maša ob koleri za Vrh in Pudob

PET

ob 16h

za sosesko sv. Marjete - žegnanjska maša

Ignacij Lojolski, duhovnik
Mt 13,54-58

ob 7h

za farane

SOB

ob 8h

2. Jože in Jernej ŠRAJ

31.7.

1.8.

2. Franci in Julka PREVEC, obl.

2. Francka INTIHAR
Stari trg

ob 19h

+ ŠEBENIK Viktor
2. DOLŽAN Jelka

Stari trg

ob 19h

++ Jožefa in Janez LEKAN (Podgora)
2. Janez in Jožefa ANTONČIČ

B. Polje

ob 17.30h

za vse pobite v Jermendolu

Stari trg

ob 19h

++ BAVEC Janez, obl.
2. KOTNIK Štefanija

Stari trg

ob 19h

+ Ivanka ONUŠIČ, obl.
+ PIRNAR Jože

Stari trg

ob 19h

++ družina ZBAČNIK

ob 10h

++ Anton, Vida, Slavko MLAKAR (Dane)

Alfonz M. Ligvorij, škof
žegnanje pri sv. ANI

sv. Ana

ob 17.30h

za sosesko sv. Ane - žegnanjska

B. Polje

ob 8.30h

++ Frančiška TROHA (Podlipceva)

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

Stari trg

ob 19h

++ g. VOLJČ, France in Stanko, obl.

18. NEDELJA med letom

ob 10h

++ oče in sin Slavko PETRIČ, obl.

++ ŠEPEC Robert
Viševek

ob 17.30h

+ Mirko ŠUŠANJ, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina AVSEC in MLAKAR (Vrhnika)
2. OVSEC Franc

B. Polje

ob 17.30h

+ POJE Ivan, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Frančiška in Ivan ŠPEH, obl.
2. Frančiška TRUDEN (Iga vas)

Marija Magdalena, spokornica
Mt 13,1-9

ČET

ob 10h

Gorazd, Kliment in drugi učenci
Mt 13,31-35

ob 19h

2. Anton in Helena TROHA in druž. KODRCA

17. nedelja med letom KRIŠTOFOVA nedelja
Joahim in Ana, starša
Device Marije Jn 6,1-15
PON

16. NEDELJA med letom
Mr 6,30-34

21.7.

za farane

2. POJE Ivan

Stari trg

TOR

ob 7h

+ ČUK Janez, obl.

NED

Marjeta Antiohijska, mučenka
Mt,Mt 12,38-42

Stari trg

26.7.

ob 19h

Šmarata

20.7.

NED

Stari trg

ob 17.30h

+ Vinko KANDARE
za sosesko sv. Jakoba - žegnanjska

++ Marija in družina TROHA (BP93)

Stari trg

ob 19h
ob 17.30h

ob 17.30h

B. Polje

Stari trg
PUDOB

B. Polje

Križna g.

PON

++ starši MAVKO
2. KANDARE Tone in Mira

Elij iz Koštabane, diakon
žegnanje pri sv. Marjeti v
Šmarati
Mt 12,14-21

19.7.

ob 19h

25.7.

Jakob Starejši, apostol
žegnanje PUDOB
Mt 20,20-28

Stari trg

ob 19h

++ družina BENČINA
+ PONUDA Pepca

Vrhnika

ob 17.30h

+ PALČIČ Ivanka, obl.

Stari trg

ob 19h

+ PREVEC Marija roj. OKOLIŠ, obl.

B. Polje

ob 17.30h

++ Dominik in Štefka ZABUKOVEC, obl.
sin in oče Franc, družina TROHA in KUPČIČ

2.8.

2. Jože DROBNIČ, obl.

Jn 6,24-35

++ ULE Zinka in Miro
B. Polje

ob 8.30h

++ Amalija in Anton JANEŽ, 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.

- ZAOBLJUBLJENA MAŠA na KRIŽNI
GORI zaradi kolere leta 1855: v soboto,
18. julija 2015 bo ob 8h zjutraj
zaobljubljena maša za Vrh in Podgora.
- ŽEGNANJE V ŠMARATI: pred godom
svoje zavetnice (20.julija) obhaja soseska
sv. Marjete v Šmarati v soboto, 18. julija,
žegnanje. Sv. maša bo že ob 16h. Po
maši bo sledil program za otroke z
lutkovno predstavo, v zabavnem
programu nas bo obiskal tudi planšar.
Zabavali nas bodu domači muzikanti, za

jedačo in pijačo bo poskrbljeno.
Dobrodošli ob godu sv. Marjete v
Šmarato.

- G. NADŠKOF KRSTI enajstega otroka
pri Kvaternikovih iz Loža in četrtega pri
Ponudovih iz Pudoba: V soboto, 18. julija,
ob 19h zvečer bo prišel v našo župnijo
Stari trg sam g. nadškof Stanislav Zore,
da bo krstil dva dečka:
Janeza KVATERNIK od Tomaža in
Suzane Loža

