- POČITNICE NA MORJU - RISIKA

- otok Krk: Tudi v tem tednu
(od pon. 4.7. do pet. 8.7.) bomo ponovno odšli na
morje na otok Krk v Risiki z drugo skupino
ministrantov, mladino in družinami. V tem času
me bo nadomeščal g. Simon Onušič (tel.
031/494-200) V nujnih zadevah se obrnite nanj,
najlažje ga boste dobili pred ali po večerni sv.
maši. Uradoval bo v kaplaniji.
- ŽEGNANJE sv. Benedikt - KOZARIŠČE:
v soboto, 9. julija, bo soseska sv. Benedikta
(11.7.) v Kozariščah pred godom svojega
zavetnika obhajala žegnanjsko mašo ob
17.30h. Vabljeni!
- ŽEGNANJE sv. Marjeta - ŠMARATA:
v soboto, 16. julija, bo soseska sv. Marjete
(20.7.) v Šmarati obhajala žegnanjsko sv. mašo
bo 17.30h. Vabljeni!
- KRIŽNA GORA - v soboto, 23. julija, bo ob 8h
zjutraj zaobljubljena sv. maša ob koleri leta
1855 za VRH in PUDOB.
- ŽEGNANJE sv. Jakob Starejši - PUDOB:
v soboto, 23. julija bo soseska sv. Jakoba (25.
7.) v Pudobu pred godom svojega zavetnika
obhajala žegnanjsko sv. mašo ob 17. 30h.
Vabljeni!
- ORATORIJ 2016:
ZDAJ GRE ZARES
Tudi letos bomo naši v župniji
Stari trg pripravili oratorij in
sicer bo prvi teden v avgustu:
od 1. do 5. avgusta 2016.
Na oratoriju 2016 bomo pod
naslovom »Zdaj gre zares«
spoznavali znano zgodbo o OSTRŽKU, ki jo je
pred več kot sto leti napisal Carlo Collodi.
Ostržek je postal slaven predvsem zaradi filma
Walta Disneyja leta 1940. Kako otroku, ki je
otroško igriv, vedoželjen in brezskrben pomagati
odrasti v odgovorno osebo? To se sprašujete
mnogi starši. Ostržek pri tem ni bil nič drugačen.
Vseskozi si želi, da bi se iz lutke spremenil v

odgovorno osebo, vendar ga različne skušnjave
prehitro zavedejo. Odraščanje ni preprosto
dejanje, temveč je pot, ki jo mora prehoditi vsak
posameznik. Od nas zahteva odločitev, napor in
vztrajnost. Vedno pa oseba pri tem odraščanju
potrebuje sopotnika.
Čaka nas torej tudi letos pet dni polnih smeha,
zabave, zanimivih novih iger, ustvarjalnih
delavnic in sploh vsega lepega. Skušali se bomo
česa novega naučiti. Najlepše je preživljati
prosti čas skupaj s svojimi prijatelji, zato
vabljeni otroci od 6. leta starosti naprej. Starši
boste lahko prijavili otroke od 17. julija naprej
(prijavnice boste dobili v cerkvi pod korom).
Sestanek za mlade animatorje, ki boste
pomagali oblikovati oratorij, bo v petek, 15.
julija ob 20h. Več informacij bo v naslednji
številki.
- KRIŠTOFOVA NEDELJA - 24. 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!
- VRAŽJI VRTEC - v nedeljo, 31. 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.
Krašenje in čiščenje farne cerkve:
10. jul - Kozarišče I. skupina
17. jul - Iga vas
24. jul - Siga

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

10.
jul

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Janez AVSEC
Janja STERLE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

17.
jul

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Juta STERLE
Katarina KANDARE

Marija TROHA
Olga TROHA

24.
jul

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Katarina TRUDEN
Katja PREVEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

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: 9
dne: 3. julij 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
MOLITEV ZA DUHOVNIKE
Gospod, najprej se Ti zahvalim, da so
ti možje sprejeli tvoj klic, vzeli popotno
palico in šli na pot za teboj v dušno
pastirstvo. Če bi morebiti raje izbrali
copate, eno sopotnico in eno ognjišče, kaj
bi bilo z nami?
Zahvalim se ti, Gospod, da si jim dal
toliko poguma in požrtvovalnosti. Po
njihovi zaslugi se moremo hraniti s
Kruhom življenja, ustvarjati trdna domača
ognjišča, očiščevati naše duše in zaspati v
božjem miru.
Hvala Ti, Gospod, tudi za napake
naših duhovnikov. Popolni Ijudje težko
prenašajo slabosti drugih. Ljudje, ki so
zmeraj zdravi, zviška gledajo na tiste, ki
so bolehni. Ti, Gospod, vidiš več kot mi.
In sedaj te prosim, Gospod, za službo
naših duhovnikov, posebno za tiste, ki so
v dušnem pastirstvu. Daj, Gospod, da
bodo imeli tudi uspehe, kakšnih
zmagoslavlj pa ne. Če bodo doživljali
neuspehe, naj ne obupajo. Tvoje
kraljestvo se ne razodeva v uspešnosti ali
neuspešnosti, marveč v ljubezni. Ohrani
naše duhovnike v svoji ljubezni.
Naši duhovniki bi morali biti
čudodelniki. Morajo biti pedagogi za
otroke, strokovnjaki za družinska
vprašanja, izkušeni psihologi
mladih, prave zakladnice znanja in
izkušenj v spovednici. Na cesti morajo
pozdravljati vse brez razlike. Morajo se
vedno smehljati, ko koga sprejmejo, tudi

Babno Polje - sv. Nikolaj
če so žalostni in utrujeni. Vsako nedeljo
morajo biti odlični govorniki, pevci, med
tednom pa večkrat še elektrikarji, mizarji,
slikarji, mehaniki in še kaj. Daj nam,
Gospod, da bomo te »dečke za vse« sodili
vsaj s trohico dobrohotnosti. Daj nam,
da bomo razumeli, da je dobro, če naš
župnik od štirinajstih del obvlada vsaj
sedem ali tudi samo tri. Druge smo dolžni
opraviti mi.
Gospod, še to sem te hotel prositi, daj,
da bi imeli malo več pravičnosti v
presojanju naših duhovnikov v mislih,
posebno pa v besedah.
Če je moj župnik zelo dober vzgojitelj
otrok, naj iz tega ne sklepam, da je
njegova vera otročja. Daj, Gospod, da
bom znal odpuščati njegovo
nepotrpežljivost in napake. Da bi
razumel, da moram jaz potrpeti samo z
njim, on pa mora prenašati vse župljane.
Daj, Gospod, da bi naš župnik kdaj
začutil da ni sam in da ga ne obdajajo
brezbrižni in neprijazni Ijudje.
Končno, Gospod, daj mi, da bom v
molitvi za duhovnike vztrajal. Vsekakor
bo to zame največja milost, za duhovnike
pa najbolj koristna stvar. Amen.«
(Po knjigi dr. Scott Pecka, Ljubezen in duhovna rast)

SVETE MAŠE:
PON

4.7.

Stari trg

ob 19h

TOR

5.7.

3. KLANČAR Matija, obl.
Stari trg

ob 19h

6.7.

Stari trg

ob 19h

7.7.

8.7.

ob 19h

9.7.

Avguštin Zhao Rong in drugi
kitajski mučenci
žegnanje KOZARIŠČE
Mt 10,24.33

NED

10.7.

+ starši in brat ANTONČIČ
2. na čast Materi Božji za družino ŠKERBEC

Stari trg

ob 19h

Stari trg

++ družina PETRIČ

ob 19h

++ ČEBOKELJ Zorka in družina KOBAL
2. bratje in sestre LEKŠAN

13.7.

14.7.

Kamil de Lellis, duhovnik
Mt 11,28-30

19.7.

ob 10h

+ Julijana GORŠE, obl.

SRE

2. Mirko NELEC

Apolinarij, škof mučenec
Mt 13,1-9

Stari trg

ob 19h

++ MEHAČEVI (BP 94)
++ starši in brat KODRCA
2. v dober namen za svake

3. v zahvalo z zdravje (Levec)
B. Polje

ob 17.30h

++ Ivan in družina ANTONČIČ

Stari trg

ob 19h

+ Alojzij KOMIDAR
2. PONUDA Zora Marija

Stari trg

ob 19h

++ Dominik in Štefka ZABUKOVEC
2. Stanislav KRAŠEVEC

Henrik II., cesar
Mt 11,25-27

ČET

18.7.

Stari trg
Pudob

ob 19h
ob 17.30h

ČET

21.7.

Lovrenc iz Bridisija, duhovnik
Mt 13,10-17

PET

22.7.

Marija Magdalenca, spokornica
Mt 13,18-23

SOB

23.7.

Brigita Švedska, redovnica
žegnanje PUDOB
t 5,13-16

+ MLAKAR Jože, obl.

NED

3. starši MLAKAR in OVSEC

17. NEDELJA MED LETOM
KRIŠTOFOVA nedelja

++ Anton in družina JOZELJ
2. POJE Ivan in Fani

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.

3. Janez ČUK, obl.
ob 17.30h

+ STERLE Jožef (Vrhnika 31), obl.

Stari trg

ob 19h

pogrešani brat ŽNIDARŠIČ Franc
2. za zdravje in blagoslov v družini

Šmarata

ob 17.30h za sosesko sv. Marjete

Stari trg

ob 7h

+ Magdalena DEBEVEC

ob 10h

za farane
2. LESKOVEC Ludvik in Ana

B. Polje

ob 8.30h

++ Janez in Ana ŽNIDARŠIČ

Stari Trg

ob 19h

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije
2. ŠAUPEREL Maks

Stari trg

ob 19h

24.7.

Lk 11,1-13

++ brata MAROLT
2. Alojz LEKŠAN

Arsenij Veliki, puščavnik
Mt 12,46-50

20.7.

+ BENČINA Franc

Vrhnika

Elij iz Kotabone, diakon mučen.
Mt 12,38-42

za farane

Mohor in Fortunat, mučenca
Mt 11,20-24

SRE

PON

ob 7h

Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Mt 10, 34-42;11,1

12.7.

17.7.

Stari trg

ob 8.30h

ob 19h

2. družina ZBAČNIK

16. NEDELJA med letom
Lk 10,38-42

TOR

2. TROHA Marija in družina (BP 93)

TOR

NED

za sosesko sv. Benedikta (11.7.)

B. Polje
11.7.

16.7.

ob 17.30h

Lk 10,25-37

Stari trg

Karmelska Mati Božja
žegnanje ŠMARATA

Kozarišče

15. NEDELJA med letom

PON

SOB

2. Vilko in starši KODRCA

Kilijan, škof mučenec
Mt 10,16-23

SOB

15.7.

Bonaventura, škof in cer. učitelj
Mt 12,1-8

Mt 8,5-17

Stari trg

Vilibald, škof
Mt 10,16-23

PET

na čast Sv. Duhu
2. na čast Sv. Duhu (Prenova)

Marija Goretti, devica mučenka
Mt 10,1-7

ČET

+ Rok MIHELČIČ, obl.

PET

2. družina ŽAGAR

Ciril in Metod, slovanska apost.
Jn 10, 11-16

SRE

++ starši ŽNIDARŠIČ Janez in Frančiška
2. po namenu (I.L.)

Urh, škof
Mt 9,18-26

3. župnik Janez VOLJČ, France in Slavko
++ ŠPEH Frančiška in Ivan

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

+ POJE Ivan, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Tomaž STERLE, obl.

2. Marija LEKŠAN

2. Janez in Jožefa ANTONČIČ, obl.
B. Polje

ob 17.30h

+ TROHA Mirko, obl.

Stari trg

ob 19h

++ France VEBER in GMAJNARJEVI

Vrhnika

ob 17.30h

+ Ivanka PALČIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

+ PONUDA Zora Marija

2. družina KOČEVAR in KODRCA

2. Marija KOMIDAR
zaobljubljena maša za VRHin PODGORA

Križna gora

ob 8h

Pudob

ob 17.30h za sosesko sv. Jakoba Starejšega

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Ludvik STERLE (Kozarišče), obl.

ob 8.30h

++ TROHA Jožefa in sin Viktor

B. Polje

2. Stanko MIHELČIČ, obl.

