predvsem ob stiskah in ob času hude ure. Po
ustaljeni navadi bodo vaši darovi za te sveče
namenjeni za razsvetljavo v cerkvi.
- sreda, 3. februarja - sv. BLAŽ:
Cerkev vsako leto na god sv. Blaža deli Blažev
blagoslov. Na njegovo priprošnjo prosimo Boga,
naj nas varuje bolezni v grlu in vsakega
drugega zla, ki nas lahko doleti. Kdor bo želel,
mu bo duhovnik ta dan pri maši podelil tudi
Blažev blagoslov.
- PRVI PETEK: petek, 5. februarja: na prvi
petek bo možnost za sv. spoved ob 8h in
zvečer eno uro pred večerno sv. mašo. Preko
dneva bom obiskal bolnike in ostarele v
župniji in jim prinesel Najsvetejše na dom.
- PRIPRAVA NA OBISK MARIJE ROMARICE
IZ FATIME - V SVETEM LETU USMILJENJA:
V pripravi na Marijin prihod v Slovenijo, ko bo
njen kip iz Fatime poromal po vsej naši
domovini, bomo obhajali PET prvih sobot
od 6. februarja do 4 junija 2016.
Vabljeni, da:
* opravimo spoved v duhu zadoščevanja
Marijinemu brezmadežnemu Srcu
* prejmemo zadostilno sv. obhajilo
* zmolimo del rožnega venca
* petnajst minut delamo družbo Marijinemu
Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti
rožnega venca
* vse to izvršujemo z namenom zadoščevanja
Marijinemu Srcu.
NAMEN te prvosobotne pobožnosti je:
* vsakodnevna molitev rožnega venca
* obnovitev in poživitev družinske molitve
* Priprava na posvetitev Jezusovemu in
Marijinemu Srcu ali obnovitev te posvetitve.

- DAN ODPRTIH VRAT katoliških gimnazij:
ŽELIMLJE: Gimnazija Želimlje in dom
Janeza Boska v Želimljem vabita devetošolce
na dan odprtih vrat v soboto, 23.1.2016 od 10.
ure naprej.
ŠENTVID: Škofijska klasična gimnazija in
Jegličev dijaški dom v Šentvidu pa vabita na
dan odprtih vrat v soboto, 30.1.2016 od 8.
ure dalje. Spoznali boste pouk v gimnaziji,
številne obšolske dejavnosti in pestro življenje
v dijaškem domu.
- INFORMATIVNA DNEVA: Škofijska klasična
gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu
vabita osnovnošolce in devetošolce na
informativna dneva v petek, 12.2. ob 9h in
15h, in v soboto, 13.2.2016 ob 9h. Prav tako
vabi tudi Gimnazija Želimlje.
- Priprave na krščanski zakon v naši
dekaniji CERKNICA:
ŠOLA ZA ZAKON bo potekala vsak 1. in 4.
petek v mesecu, od 19h do 21h, v prostorih
župnišča Cerknica. Obsega 14 enot ter se
začne v petek, 22. jan. 2016. Nudi globlji
vpogled v vajino pripravljenost in dozorelost za
skupno pot v zakonski zvezi. Prisoten je tudi
zdravnik ter razlaga naravne metode spočetij.
Prijave in informacije vsaj 2 tedna pred
začetkom na: anton.marinko@rkc.si; ali SMS
na 041/552-829; prispevek za stroške je 20
eur za par. Vabljeni!
TEČAJ ZA ZAKON v dekaniji Cerknica bo
potekal: 13., 20., 27. februarja in 5., 6. marca,
vsak večer od 19h do 21h. Začetek bo 13.
februarja. Z vami bodo zakonski par, zdravnik
in duhovnik.

V Starem trgu bo na prvo soboto eno uro pred
večerno mašo skupna molitev in češčenje
Jezusovega in Marijinega Srca. Vabljeni!

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

24.
jan.

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Ivanka GRAJŠ
Marija TROHA

31.
jan.

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Bernarda OKOLIŠ
Borut KRAŠEVEC

Olga TROHA
Martin TROHA

7.
feb.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Damjan FORJANIČ
Frank GERBEC

Marija TROHA
Olga TROHA

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
24. jan. - Stari trg - II. skupina
31. jan. - Dane
7.feb. - Nadlesk
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.

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

letnik: 44
številka: 1
dne: 17. jan 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

BOŽJI METER
Oholi in vase zagledani kralj Kazimir
se je odločil, da bo zgradil mogočno
katedralo in tako postal nesmrten.
Zato je izdal dekret, s katerim je
vsem državljanom prepovedal, da bi
kdorkoli kaj daroval ali prispeval k
gradnji te katedrale. Kdor bi prekršil
ukaz, bi ga doletela takojšnja smrt.
»To je moje in samo moje delo!« je vpil
nad svojimi svetovalci.
Zgradba se je hitro dvigala v vsem
svojem sijaju. Delavci so delali noč in
dan, brez prestanka, v izčrpavajočem
tempu. Tudi živali, voli in konji, ki so
prevažali težke kamnite bloke, so se
opotekali od izčrpanosti.
Kralj pa si je dal izklesati veliko
marmornato ploščo, ki jo je postavil
nad vhodom v katedralo. Na njej je
pisalo: »V slavo Bogu postavil kralj
Kazimir.«
Na dan posvetitve nove katedrale je
kralj ponosno prihajal na čelu
spremstva dostojanstvenikov. Plošča
z napisom je bila pokrita s svileno
tkanino. In ko se je trg napolnil s
povabljenci, ki so se razvrstili pred

Babno Polje - sv. Nikolaj
kardinalom in zborom kanonikov, in
je bilo vse pripravljeno za
blagoslovitev, je kralj dal znamenje,
naj slovesno razkrijejo ploščo.
Med množico je završalo. Ljudje so
začeli med seboj glasno šušljali, kralj
pa je prebledel od besa. Na plošči je
z velikimi zlatimi črkami pisalo:
»V slavo Bogu postavila kralj Kazimir
in Terezija.«
Ves ogorčen je kralj na vsak način
poskušal izbrisati dodano ime, toda
vsako jutro se je ime zopet pojavilo.
Kralj je ukazal, naj že vendar enkrat
poiščejo to Terezijo. In pred kralja so
naposled privedli revno, skromno
ženo, ki se je pred njim tresla od
strahu. Po dolgem prigovarjanju pa je
priznala, da je nekega večera, ko se
je vračala s polja, opazila lačne konje
in utrujene vole. Zasmilili so se ji,
zato jim je na skrivaj prinesla nekaj
sena.
Kralj Kazimir je spoznal, da je s
svojim ukazom ravnal nespametno in
predrzno. Bog sam je namreč na
kamnito tablo napisal ime uboge
vdove z velikim srcem. In to ime je na
tabli še danes, po več kot tisoč letih.
(vzeto iz knjižice Bruna Ferrera: Skrivnost rdečih ribic)

PON

18.1.

Marjeta Ogrska, kneginja
Mr 2,18-22

TOR

19.1.

Makarij Aleksandrijski, opat
2,23-28

SRE

20.1.

Sebastjan (Boštjan), muč.
Mr 3,1-6

ČET

21.1.

Agnes (Janja), devica muč.
Mr 3,7-12

PET

22.1.

Vincencij, diakon muč.
Mr 3,13-19

SOB

23.1.

Henrik Suzo, dominikanec
Mr 3,20-21

NED

24.1.

Stari trg

ob 18h

Spreobrnitev apostola Pavla
Mr 16,15-18

TOR

26.1.

družina RAVŠELJ (Viševek 5)

Stari trg

ob 18h

+ BAVEC Ana
2. Alojzij in Marija ŽNIDARŠIČ

Viševek

ob 17h

+ TURK Marija, obl.

Stari trg

ob 18h

v zahvalo in priprošnjo za duš. in tel. zdravje
2. družina OVSEC in URBIHA

B. Polje

ob 16.30h

+ TROHA Jožefa, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ družina KANDARE
2. v dober namen

Viševek

ob 16.30h

+ MULEC Janez, 30. dan

Stari trg

ob 18h

+ Stane KVATERNIK, obl.

Viševek

ob 16.30h

+ KOMIDAR Kristina, obl.

Stari trg

ob 18h

+ KANDARE Vinko

++ KOTNIK Frančiška in Janez

+ Alojzija HACE PUHEK, obl.
Blo. Polica

ob 16h

žegnanjska maša za sosesko sv. Vincencija

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ MLAKAR Jože
2. STERLE Janez in sin Marko

B. Polje

ob 8.30h

+ RUPAR Leopold, obl.

Stari trg

ob 18h

+ TURK Marija
2. starši KORDIŠ in TRUDEN

B. Polje

ob 17h

++ POJE Ivan in Fani

Stari trg

ob 18h

++ ŠUMRADA Jože in Marija
2. ŽAGAR Milan, obl.,
in družina KOČEVAR iz Kozarišč

B. Polje

ob 19h

+ LIPOVEC Darinka, 7. dan

Stari trg

ob 18h

++ starši Alojzij in Justina STERLE (Podgora)

Timotej in Tit, škofa
Mr 3,31-35

SRE

27.1.

2. v zahvalo (za 80 let)

Angela Merici, ustan. uršulink

ČET

28.1.

Tomaž Akvinski, duhovnik
Mr 4,21-25

PET

29.1.

30.1.

Martina, mučenka
Mr 4,35-41

++ Andrej in Marija STERLE

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 16.30h

++ NAGODE Stanko in Slavka, obl.

Stari trg

ob 18h

++ družina STERLE in AVSEC

2. KOČEVAR Vinko (Podlož)

++ Frančiška MODIC in
Terezija SUSSA (rojena ZIGMUND)

Konstancij, škof
Mr 4,26-34

SOB

2. ZGONEC Anton

4. NEDELJA med letomnedelja Svetega pisma
Lk 4,21-30

ob 16.30h

Lk 1,1-4;4,14-21

25.1.

NED

Viševek

3. NEDELJA med letom

PON

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenij

Nadlesk

ob 16.30h

+ Stane TRUDEN, obl.

Stari trg

ob 18h

+ OVSEC Nežka, obl.

B. Polje

ob 16.30h

2. MULEC Janez in Marija
+ ŠOŠTARIČ Vladislava, obl.

PON

31.1.

1.2.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

za pokojne in žive BAVEC in KLANČAR
2. v dober namen

B. Polje

ob 8.30h

++ Jakob in Anton TROHA, obl.

Stari Trg

ob 18h

po namenu
2. starši in Albert PREVEC, obl.

Brigita Irska, opatinja
Mr 1,14-20

TOR

2.2.

Stari trg

SRE

3.2.

ŠTEFANČIČ Janez, obl.

ob 8h

2. MODIC Ludvik

Jezusovo darovanje - svečnica
Lk 2,22-40

ob 18h

++ Janez in Terezija TRUDEN, obl.

B. Polje

ob 19h

++ bratje LIPOVEC

Stari trg

ob 18h

+ Kristina MLAKAR, obl.
2. Materi Božji v zahvalo

Blaž, škof mučenec
Mr 6,1-6

ČET

4.2.

Jožef Leoniški, kapucin
Mr 6,7-13

PET

5.2.

Agata, devica mučenka
Mr 6,14-29

SOB

6.2.

Pavel Miki in drugi jap. mučenci
Mr 6,30-34

NED

7.2.

+ Vencelj TRUDEN, obl.

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 16.30h

na čast Srcu Jezusovemu za zdravje

Stari trg

ob 18h

++ družini TIŠLER in JANEŽ

B. Polje

ob 16.30h

+ TROHA Jože

Stari trg

ob 18h

+ BARAGA Marta

2. MEDEN Marija in Jože

2. BAVEC Marija
(Lukov),

obl. in Jožica URBIHA

2. Marija KRANJEC
Viševek

ob 16.30h

++ Viktor ŠEBENIK in Ivana TOMC

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši in bratje GERL

5. NEDELJA MED LETOM
Lk 5,1-11

2. brata in starši BAVEC

B. Polje

ob 8.30h

++ stari starši in družina OŽBOLT

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik v Ukrajini 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 za vaše rajne v domači fani cerkvi.

- TEDEN MOLITVE ZA EDINOST:
od 18. januarja do 25. januarja, do praznika
Spreobrnitve apostola Pavla, obhajamo teden
molitve za edinost kristjanov. »Poklicani smo, da
oznanjamo slavna Božja dela« je letošnje geslo.
Hvaležni smo, da smo Božje ljudstvo, po krstu
postavljeni v dostojanstvo božjih otrok. Krst
nas povezuje z vsemi drugimi kristjani, ki jih
zato »katoliška Cerkev objema z bratskim
spoštovanjem in ljubeznijo.«
- NEDELJA SVETEGA PISMA - 31. januar: na
zadnjo nedeljo v januarju se posebej
spominjamo knjige vseh knjig – Svetega pisma.
Bog ve kdaj in na kakšen spomin je vezano
naše prvo srečanje s Svetim pismom. So bile to

pripovedi naših babic takole ob večerih, mogoče
slikanica, prava knjiga ali že zgoščenka (CD).
Vse to so zgolj posode za Božjo besedo, ki se
spreminjajo s časom. Vsebina – BOŽJA
BESEDA – ostaja v vseh časih ista in
nespremenjena. Na njej temelji naša krščanska
vera. Bogu se lahko zahvalimo za ta
neprecenljivi dar naše vere.
- SVEČNICA - v ponedeljek, 2. februarja je
praznik Jezusovega darovanja. Sveti maši bosta
v Starem trgu zjutraj ob 8h in zvečer ob 18h, v
Babnem polju ob 19h. Pri vseh mašah bo na
začetku blagoslov sveč. Prinesite svoje sveče od
doma, ali pa jih preprosto po maši vzemite
blagoslovljene domov. Prižigali jih boste

