- MARIJIN MESEC MAJNIK - ŠMARNICE:
V Podgori v cerkvici sv. Družine, v
Nadlesku v cerkvi sv. Jedrt in v Danah
pri kapelici sv. Izidorja se boste ves mesec
maj zbirali otroci in odrasli ter brali
šmarnice za otroke »PATER, KI JE
GLEDAL JEZUSA« Napisal jih je duhovnik
Aco Jerant, spregovorile nam bodo o sv.
patru Piju iz Pietrelcine. Pri mašah v
Starem trgu pa bomo brali šmarnice za
odrasle: LJUBIM TE, TEREZIJA!, ki jih je
napisal Jože Urbanija. 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... Vabljeni k tej prelepi Marijanski
pobožnosti.
- PROŠNJI DNEVI:
pred praznikom Gospodovega vnebohoda
obhajamo ti. prošnje dneve, v katerih
prosimo Gospoda za blagoslov na polju
in za odvrnenje od hude ure. Naravne
nesreče nas vedno znova opominjajo, kako
je naše življenje in imetje zelo negotovo.
Božja beseda pove: "Nič ni tisti, ki sadi in
seje, ampak ta, ki daje rast, Bog." Kuge,
lakote in vojske - reši nas, o Gospod!
Zavedati se moramo, da je vse v božjih
rokah.
Sv. maša in molitev v ta namen bo v
ponedeljek v Viševku, v torek pri sv.
Petru v Ložu, v sredo v Podcerkvi.
Vabljeni.

ostarele na domu ter jim prinesel
Najsvetejše.
- GLAVNI SHOD NA KRIŽNI GORI bo na
binkoštno nedeljo, 15. maja, ob 15h. Sv.
maša na praznik binkošti bo v farni
cerkvi v Starem trgu ob 7h in ob 10h.
Popoldne ob 15h pa na Križni gori.
Vabljeni, da ob 14h skupaj tudi zmolimo
križev pot pri kapelicah do cerkve sv. Križa
na Križni Gori.
- PRVO SVETO OBHAJILO:
Letos se na praznik prvega svetega
obhajila pripravlja 18 fantkov in deklic iz
obeh župnij. Slovesnost bo v nedeljo, 29.
maja, ob 8h v Babnem Polju (1 prvoobhajanka) in ob 10h v Starem trgu (17
prvoobhajancev).
- SESTANEK ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV
bo v petek, 20. maja, ob 19.30h (takoj po
večerni sv. maši), da se pogovorimo o
bližnji pripravi na prvo obhajilo v župniji
Stari trg.
- ŽEGNANJA obhajamo:
na Klancah - sv. Pankracij (12.5.)
v soboto, 7. maja, ob 17.30h
v Danah - sv. Izidor (15.5.)
v soboto, 14. maja, ob 17.30h
na Knežji njivi - Sveta Trojica (22.5.)
v soboto, 21. maja, ob 17.30h

- GOSPODOV VNEBOHOD: v četrtek, 5.
maja, obhajamo slovesni praznik,
udeležimo se praznične sv. maše ob
17.30h v Babnem Polju ter ob 19h v
Starem trgu.

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
8. maj - ŠMARATA
15. maj - VIŠEVEK
22. maj - MARKOVEC

- PRVI PETEK - v petek, 6. maja, je prvi
petek v mesecu in bom obiskal bolne in
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

8.
maj

Ivanka NELEC
Jelka TRUDEN

Veronika ŠPEH
Vida GORŠE

gasilci

15.
maj

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Vida MLAKAR
Zdenko TRUDEN

22.
maj

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Alma PETRIČ
Ana ŽNIDARŠIČ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Marija TROH
Olga TROHA

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

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: 6
dne: 1. maj 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

ZGODBA NEKEGA ČASA - O OPICAH

MOJA IN TVOJA ŽUPNIJA

Bilo je nekoč, ko je nekje v neko vas prišel
neznanec. Vedel je, da tam živi na tisoče
opic. Vaščanom je ponudil 10 dolarjev za
vsako opico, ki jo bodo zanj ulovili. Ljudje
so z navdušenjem sprejeli ponudbo in se
nemudoma odpravili na lov.
Neznani mož je od njih odkupil na stotine
opic, ki so jih ti uplenili, in ko se je število
opic zmanjšalo, so jih pač prenehali loviti.
Mož je zato dvignil svojo cena na 20
dolarjev za vsako opico. Vaščani so se
brez oklevanja ponovno podali na lov.
Število opic je še bolj upadlo in ljudje so se
spet vrnili h kmetovanju kot nekoč. Mož je
zato ponudbo povečal na 25 dolarjev in
sčasoma je opic ostalo tako malo, da je
bilo skoraj nemogoče najti še kakšno.
Mož je potem objavil novo ponudbo. Za
vsako opico je vaščanom ponudil 50
dolarjev. Hkrati je moral zaradi posla
odpotovati in za odkup opic je pooblastil
svojega pomočnika. Ker šefa ni bilo, je
pomočnik vaščanom dal ponudbo:
"Poglejte vse te opice v kletkah, ki jih je
zbral moj šef. Prodam vam jih za 35
dolarjev in ko se šef vrne, mu jih prodajte
za 50 dolarjev za vsako". Vaščani so se
takoj organizirali, zbrali so vse svoje
prihranke in po ceni 35 dolarjev odkupili
vse opice.
Nikoli več niso videli ne moža, ne
njegovega pomočnika - ostalo je le vse
polno opic…

Nekdo je prišel k župniku in mu dejal,
da so se pravkar preselili in da bi se
rad vključil v župnijo. Toda pripomnil je,
da ne misli vsako nedeljo hoditi k maši,
brati Sveto pismo, sodelovati v cerkvi
kot pevec ali bralec, se vključiti v
župnijsko karitas in pomagati bolnim in
ostarelim. Prav tako se ne more
obvezati, da bo svoje otroke redno
pošiljal k verouku.
Župnik mu je dejal, da je sicer vesel
njegove odločitve, da se želi vključiti v
župnijo, a je dodal, da je župnija, v
katero se on želi vključiti, na drugem
koncu mesta.
Ko je mož prišel na naslov, ki mu ga je
župnik dal, se je znašel pred zapuščeno
cerkvijo in pred praznim župniščem ter
razpadajočimi veroučnimi prostori.
Božo Rustja; ZGODBE ZA SREČO V DRUŽINI

Cerkve mora neprenehoma opravljati tri
glavne naloge:
1. izročati ljudem sporočilo o ljubečem in
nadvse dobrem Bogu;
2. zahvaljevati se Bogu in ga slaviti;
3. narediti Božjo ljubezen prepoznavno
z bratskim ravnanjem med seboj in v
zavzemanju za zapostavljene v naši
družbi.

PET

SVETE MAŠE:

PON

2.5.

Atanazij, škof cerkv. učitelj
Jn 15,26-27;16,1-4a

TOR

3.5.

Stari trg

ob 19h

2. POJE Ivan, obl.
Viševek

ob 17.30h prošnji dan - za sosesko v Viševku

Stari trg

ob 19h

4.5.

+ ŽAGAR Zdravko, obl.
2. MULEC Janez

Filip in Jakob ml., apostola
Jn 14,6-14

SRE

+ LESKOVEC Marija in Ivan, obl.

13.5.

Fatimska Mati Božja
Jn 21,15-19

3. OREL Silvo
sv. Peter

ob 17.30h prošnji dan - za blagoslov na polju

Stari trg

ob 19h

+MERCINA Emilija, obl.

2. na čast Materi Božji za zdravje

Florjan, mučenec
Jn 16,12-15

3. Jože in Marija MLAKAR

5.5.

Stari trg

ob 19h

GOSPODOV VNEBOHOD
Lk 24,46,53

14.5.

Bonifacij, mučenec
Jn 21,20-25

NED

15.5.

PET

6.5.

Dominik Savio, dijak
Jn 16,20-23a

SOB

7.5.

8.5.

PON

3. ŠPEHAR - PREZELJ

Marija Mati Cerkve
Lk 2,16-21

Stari trg

ob 19h

++ OKOLIŠ Janez in Anamarija

2. ZABUKOVEC Jožefa (Pepca)
Blo. Polica

ob 17.30h

za blagoslov in varstvo pred narav. nesrečami

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Franc, 30. dan
2. POJE Frančiška in Anton, obl.

Gizela, opatinja
Jn 16,23b-28

NED

2. Ana STERLE, obl.
ob 17.30h + TROHA Mirko

3. starši TRUDEN in BAŠA
Klance

ob 17.30h za sosesko sv. Pankracija - žegnanje

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši in brat TRUDEN

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

2. Terezija in Alojzij OVSEC

Jn 17,20-26

3. OVSEC Angela, 7. dan
PON

9.5.

B. Polje

ob 8.30h

+ Martin TROHA

Stari trg

ob 19h

+ MOHAR Karol, obl.
2. Marica PAVLIČ (prijateljici Majda in Micka)

Marija Terezija Jezusova
Jn 16,29-33

TOR

10.5.

3. Frančiška, obl. in Jožefa INTIHAR
Stari trg

ob 19h

++ starši Marjeta in Jože TRUDEN, obl.
2. Ludovik KANDARE

Stari trg

ob 19h

++ starši in bratje TRUDEN

Job, SP mož
Jn 17,1-11a

SRE

11.5.

ČET

12.5.

leopold Mandić, redovnik
Jn 17,20-26

TOR

2. PONUDA Zora Marija
3. za zdravje v družini
Stari trg

ob 19h

++ 2 brata in družina MAROLT
2. starši RUPARČIČ
3. PAVLIČ Frančiška in Vencelj, obl.

++ Anton in Vinko MLAKAR

Viševek

ob 17.30h

Stari trg

ob 19h

Dane

ob 17.30h za sosesko sv. Izidorja - žegnanje

Stari trg

ob 7h

++ bratje in sestre KRAŠEVEC

ob 10h

za farane

16.5.

17.5.

SRE

18.5.

2. Marija in Venčeslav LEKŠAN
3. na čast Sv. Duhu za birmance
Križna gora

ob 15h

++ Marija in Jakob AVSEC

B. Polje

ob 8.30h

++ Alojz in Marija KONC

Stari Trg

ob 19h

++ France VEBER in GMAJNARJEVI
2. ŽAGAR Ivan
3. KRAŠEVEC Srečko, obl.

B. Polje

ob 17.30h

+ TROHA Martin

Stari trg

ob 19h

++ starši STERLE in NARED
2. MLAKAR Marija, obl.
3. v zahvalo za zdravje

Stari trg

ob 19h

19.5.

Krispin, redovnik
Mr 9, 41-50

PET

20.5.

Bernardin Sienski, duhovnik
Mr 10,1-12

SOB

21.5.

Krištof Magellanes, duh.
Mr 10,13-16

22.5.

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije
2. ŠTRUKELJ Pavla

Janez I., papež
Jn 16,1-8

ČET

++ Franc, Vinko in starši LAVRIČ, obl.
2. Frančiška AVSEC, obl.

Jošt, puščavnik
Mr 9,30-37

NED

Mamert, škof
Jn 17,11b-19

na čast Mariji Romarici za zdravje in mir
2. za duše v vicah

BINKOŠTI
glavni romarski shod
na Križni Gori
Jn 20,19-23

+ Marija LESKOVEC, obl.

B. Polje

ob 19h

3. KOČEVAR Matjaž
SOB

Podcerkev ob 17.30h prošnji dan - za odvrnenje od hude ure
ČET

Stari trg

3. starši KOČEVAR in TRČEK
Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Anton, obl.
2. MOHAR Ivan in družina FRANK

B. Polje

ob 17.30h

+ Tone JANEŽ, obl.

Stari trg

ob 19h

+ BAVEC Franc, obl.

Viševek

ob 17.30h

++ MEHČOVI iz Viševka

B. Polje

ob 17.30h

++ Julka in Franc ZAJEC

Stari trg

ob 19h

++ starši KRAŠEVEC in LEVEC

2. Verica KOŠČAK

2. po namenu (A.P.)
Knežja njiva ob 17.30h

za sosesko Sv. Trojice - žegnanje

Stari trg

za farane

ob 7h

NEDELJA SVETE TROJICE

2. Franc in družina AVSEC (Bajer)

Jn 16,12-15

B. Polje

ob 10h

++ družina MAHNE

ob 8.30h

++ starši France in Marija OŽBOLT

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod, predvsem v misijonih: v Turčiji p. Martin Kmetec, ali na Madagaskarju - g. Tone Kerin, v Ukrajini ... Njim sem 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 vsi, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev za vaše rajne
v domači fani cerkvi.

