- PRVO SVETO OBHAJILO:
Letos se na praznik prvega svetega obhajila
pripravlja 17 fantkov in deklic: iz župnije Stari
trg BARAGA Matija, KANDARE Marija, KRAJNC
Gašper, MLAKAR Maša, MLAKAR Tajda,
PAVLIČ Matic, PREVEC Rosvita, RIZMAL Ožbej,
STERLE Lucijan, STERLE Žiga, ŠEBENIK Anja,
ŠEBENIK Klemen, TOMEC Ajda, TRUDEN Sara,
ZAKRAJŠEK Samo, ŽNIDARŠIČ Tereza. Iz
župnije Babno polje LIPOVAC Ela.
Slovesnost bo v nedeljo, 29. maja,
ob 8h v Babnem Polju (1 prvoobhajanka) in
ob 10h v Starem trgu (16 prvoobhajancev).
Ves teden pred njihovim praznikom bomo
prvoobhajanci in njihovi starši vsak večer ob
19h prihajali k ti. DEVETDNEVNICI v Stari trg.
Otroci naj bodo vsaj 15 min pred mašo v
prezbiteriju. Po maši bodo vsak dan tudi krajše
vaje za sodelovanje pri nedeljskem slavju.
Čiščenje farne cerkve urejanje okolice bo v petek
ob 14h (po dogovoru s starši!)
Prva sveta SPOVED za otroke, ki se
pripravljajo na prvo srečanje z Jezusom, bo v
petek, 27. maja, ob 18h. V tem času bo na
voljo tudi spovednik za starše in sorodnike
prvoobhajancev.
V Starem trgu se bo v nedeljo ob 10h sprevod
prvoobhajancev skupaj z obema staršema
začel pred kaplanijo, prvoobhajanci bodo med
mašo spredaj v prezbiteriju okrog oltarne mize,
za starše slavljencev pa bodo rezervirane
prednje klopi. Prosim, da to upoštevate.
Toplo vam priporočam, da se tudi v svojih
osebnih molitvah spomnite vseh letošnjih 17
fantkov in deklic, da bi bil tudi njim Jezus v
Presveti hostiji vse življenje zaupen življenjski
sopotnik.

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: na zelenici za cerkvijo,
- postavite in krasite ga Pudob in Nadlesk
4. oltar: na zelenici pod zvonikom,
- postavite ga Podgora in Iga vas.
Pri slovesnosti sodelujmo vsa župnija: pridite
vsi ministrantje, pa pevci, veroukarji, mladina,
starši, in seveda tudi prvoobhajanci, ki boste pri
oltarjih potresali rožice Najsvetejšemu pred
oltarji (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, 3. junija, ko
praznujemo Srce Jezusovo, bom obiskal bolne in
ostarele in jim prinesel Najsvetejše na dom.
- MOLITEV NA PRVI PETEK in na PRVO
SOBOTO vabljeni k skupni molitvi na čast Srcu
Jezusovemu in Marijinemu v farno cerkev
(molitev se prične ob 18h).
- SPRIČEVALA: v nedeljo, 5. junija, bomo
zaključili z veroučnim letom 2015/16. Bogu se
bomo pri maši zahvalili za veroučne urice, pri
katerih smo skušali rasti v veri in ljubezni do
Boga in bližnjega. Po maši bomo razdelili tudi
spričevala.

- slovesni in zapovedani praznik SVETEGA
REŠNJEGA TELESA in KRVI obhajamo v
četrtek, 26. maja. Sv. maša bo ob 16h 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.
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

29.
maj

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

starši prvoobhajancev

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

5.
jun

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Anica ANTONČIČ
Anja TRUDEN

Marija TROHA
Olga TROHA

12.
jun

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Bernarda KANDARE
Bernarda OKOLIŠ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
29. maj - starši prvoobhajancev
5. jun - Stari trg, I. skupina
12. jun - Stari trg, II. skupina
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: 7
dne: 22. maj 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

VZDRŽEVALEC IZVIRA
Visoko v Alpah je živel tih prebivalec
gozda. Občinski svet ga je pred leti najel,
da bi čistil ostanke listja, vejic in vej. Ti so
padali v zbiralnik vode, iz katerega je
mesto dobivalo vodo.
Stari mož je redno in zvesto čistil bregove
vej in listja pa tudi drugih predmetov, ki bi
onesnaževale čisto vodo. Počasi je
mestece postalo priljubljen turistični kraj,
kjer so ljudje želeli preživljati počitnice.
Voda v strugah je bila kristalno čista.
Mlini so brez težav noč in dan delali, polja
so zalivali in pogled na mesto in okolico je
bil čudovit kot na razglednicah.
Minila so leta. Nekega večera se je zbral
mestni svet, da bi sprejel nov proračun.
Eden od članov je opazil izdatek za plačilo
starega moža, ki je vzdrževal okolico
izvira. Vprašal je: »Kdo je ta starec? Zakaj
ga leto za letom plačujemo? Ga je kdo
videl? Kolikor vemo, po bregovih okrog
zajetja nič več ne raste! Torej ga ne
potrebujemo več.« Mestni svet je starega
moža enoglasno odslovil iz službe.
Nekaj tednov se ni nič spremenilo. Jeseni
pa je z dreves začelo odpadati listje.
Padalo je v izvir, v strugo in potočki so ga
nosili do zajetja. Tako so neko popoldne
opazili v bazenu rumen odtenek vode.
Naslednje tedne so po strugi plavali
sluzasti madeži in iz nje se je širil čuden

Babno Polje - sv. Nikolaj
vonj. Počasi so se začela ustavljati
mlinska kolesa. Turisti so odšli, kot so
odšle lastovke. Dolgi prsti nalezljivih
bolezni so se začeli stegovati po ljudeh.
Mestni svet je sklical izredno sejo.
Spoznali so svojo veliko napako, ko so
hoteli prihraniti nekaj denarja in so
odpustili starega čistilca. Zopet so ga
zaposlili in v nekaj tednih so struge
postale spet čiste. Mlinska kolesa so se
spet začela vrteti in novo življenje se je
vrnilo v gorsko mestece.
In kako je bilo ime vzdrževalcu izvira. Po
govoricah, ki so krožile po mestu, je bilo
njegovo ime Jošua, Jezus, Molitev,
Budnost.
Ali čutimo tudi mi v svojem življenju
potrebo po čuvaju, ki bi bedel nad našim
izvirom?
Se nam kdaj zdi, da je nepotreben ali
odveč?

SVETE MAŠE:

PON

23.5.

Stari trg

ob 19h

TOR

24.5.

3. za zdravje v družini
B. Polje

ob 17.30h + LEKAN Feliks, 7. dan

Stari trg

ob 19h

25.5.

3. mož in sin Stanko GERBEC
Stari trg

ob 19h

26.5.

SV. REŠNJE TELO IN KRI
Lk 9,11b-17

PET

27.5.

3. Leopold TURŠIČ
Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 16h

++ POJE Ivan in Fani

Stari trg

ob 19h

++ starši ANTONČI in družina RIGLER
2. na čast Materi Božji za zdravje v družini Avsec
(Vrhnika)

Pudob
28.5.

Stari trg

ob 17.30h
ob 19h

German Pariški, škof
žegnanje ŠKRILE - 25.5.
Mr 11,27-33

29.5.

Stari trg

9. NEDELJA MED LETOM
PRVO SV. OBHAJILO
Stari trg in Babno polje

30.5.

ob 7h

31.5.

ob 10h

1.6.

2.6.

Marcelin in Peter, mučenca
Mr 12,28b-34

NED

5.6.

PON

6.6.

ob 19h

Viševek

ob 17.30h

na čast Srcu Jezusovemu za sosesko

B. Polje

ob 17.30h

za župnijo - obnovitev posvetive župnije
Srcu Jezusovemu

Stari trg

ob 19h

+ Marija ŽNIDARŠIČ in Julka HRIBAR

Gor. Jezero

ob 17.30h žegnanjska - za sosesko sv. Kancijana

Stari trg

ob 7h

++ družina MLAKAR in ŽNIDARŠIČ

ob 10h

za farane

2. PAVLIČ Marica

2. KANDARE Franc (Rožnik)
B. Polje

ob 8.30h

++ Miran, starši, bratje in sestre JANEŽ

Stari Trg

ob 19h

++ starši in brata TRUDEN, obl.
2. starša Ana in Anton ŽNIDARŠIČ, obl.

Norbert, škof, redov. ustanovitelj
Mt 5,1-12

7.6.

2. Marija KOMIDAR

Robert Newminstrski, opat
Mt 5,13-16

za farane

SRE

8.6.

3. v dober namen za družino Črnigoj
Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Rafael, obl.
3. OVSEC Angela, 30. dan

Primož in Felicijan, mučenca
Mt 5,20-26

ob 8h

++ Frank, Frančiška in sin Emanuel

ob 19h

++ Franc in starši MULEC
2. Luj PINTARIČ

Stari trg

ob 19h

+ Otilija FOLESKOVIČ
2. Neža, obl. in Jože BARTOL (Loški potok)
3. KANDARE - SEŽON

Stari trg

ob 19h

Stari trg

ob 19h

PET

9.6.

10.6.

Bogumil Poljski, škof
Mt 5,27-32

SOB

11.6.

Barnaba, apostol
Mr 10,13-16

++ družina OBREZA in KOVAČ

NED

2. Ema in Vinko MAROLT

11. NEDELJA MED LETOM

3. Anton, obl. in Antonija KORDIŠ

Lk 7,36-8,3

+ NARED Janez, obl.

12.6.

++ Marjeta, Franc in Marija MLAKAR
2. Marija LEKŠAN
3. Alojz LEKŠAN

Stari trg

ob 19h

+ LEKŠAN Alojzij, 30. dan
2. Vilko in starši KODRCA

Medard, škof
Mt 5,17-19

ČET

++ OKOLIŠ Janez in Anamarija
2. na čast M. Božji za srečno zadnjo uro

10. NEDELJA MED LETOM
Lk 7,11-17

+ starši URBIHA in ŽNIDARŠIČ

Stari trg

Justin, mučenec
Mr 12,18-27

ČET

4.6.

Marijino Brezmadežno Srce
Mr 12,38-44

TOR

B. Polje

Obiskanje Device Marije
Jn 17,1-11a

SRE

SOB

Stari trg

3. Ivana in Franc TRUDEN

2. Frančiška ULE (Kozarišče), obl.

Kancijan in drugi oglej. muč.
Mr 12,1-12

TOR

LEKŠAN Marija

ob 17.30h žegnanje - za sosesko sv. Ubana

Lk 7,1-10

PON

3.6.

Srce Jezusovo
prvi petek
Lk 15,3-7

3. Marija ŠEPEC in Magdalena DEBEVEC
Škrile

NED

+ MLAKAR Marija (Babna Polica)
2. PONUDA Marija Zora

Alojzij Grozde, mučenec
Mr 11,11-25

SOB

++ družina TURK in VOLF

2. Marija ŠEPEC, obl.

Urban I, papež
Mr 10,32-45

ČET

+ Ivanka KRAŠEVEC, obl.

PET

2. v zahvalo in prošnjo za blogoslov pri delu

Marija, Pomočnica kristjanov
Marija Pomagaj

SRE

+ Nataša ŠKERBEC
2. starši ANTONČIČ (Vrhnika)

Servul Tržaški, mučenec
Mr 10,17-27

Stari trg

ob 19h

++ družina INTIHAR
2. v zahvalo za zdravje

Stari trg

ob 19h

++ starši GERL
2. starši, bratje PIRC in GERBEC

B. Polje

ob 17.30h

+ TROHA Martin

Stari trg

ob 19h

družina PALIČ (Vrhnika)

Otok

ob 10h

za sosesko sv. Primoža in Felicijana

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Terezija in Viktor ŽNIDARŠIČ

2. v zahvalo za Božje varstvo

2. Janez in Marija MLAKAR, obl.
B. Polje

ob 8.30h

+ Anton TROHA, obl.

2. STERLE Marija
3. PETRIČ Ivana

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.

