OBVESTILA:
- ŽEGNANJE sv. ANA:
v soboto, 30. julija, bo po godu svoje
zavetnice soseska sv. Ane (26. 7.) obhajala
žegnanjsko sv. mašo ob 17. 30h. Vabljeni!

- PRVI PETEK - Ker sem zaradi oratorija
na prvi petek v mesecu avgustu zadržan,
bom obiskal bolnike in ostarele in jim
prinesel Najsvetejše na dom šele naslednji
teden, v petek, 12. avgusta.

- 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. Tudi v primeru slabega
vremena bo maša v Vražjem vrtcu.

- KRIŽNA GORA - v sredo, 10. avgusta, na

- ORATORIJ 2016: ZDAJ GRE ZARES
od 1. do 5. avgusta 2016.
Na oratoriju 2016 bomo
spoznavali pravljico o
OSTRŽKU (pisatelj Carlo
Collodi) in se ob njem učili
za življenje. Spet nas čaka
pet dni polnih smeha,
zabave, zanimivih novih iger, ustvarjalnih
delavnic, pesmi in bansov, in sploh vsega
lepega. Za farovžem je že »nasedel velik
kit«, zato mu bomo vsi skupaj z Ostržkom
pomagali nazaj v ocean. Najlepše je
preživljati prosti čas skupaj s svojimi
prijatelji, zato vabljeni otroci od 5. leta
starosti naprej. Starši svoje otroke še
vedno lahko prijavite do nedelje, 31. julija.
(prijavnice dobite v cerkvi). Prispevek je 20
eur na otroka, za vsakega naslednjega
otroka iz družine samo 5 eur. Vsak dan
bomo oratorij začeli ob 9h, končali ob
15.30h (če bi kdo potreboval tudi jutranje
varstvo, se lahko tudi dogovorimo). Za
udeležence oratorija bomo vsak dan
pripravili tudi toplo kosilo. Lepo vreme smo
naročili. Otroci naj pripravijo tudi kopalke,
saj se bomo lahko osvežili v bazenu za
farovžem.Vabljeni!

god sv. Lovrenca, bo ob 8h zjutraj na
Križni gori zaobljubljena sv. maša ob koleri
leta 1855 za PUDOB in IGA VAS.
- ŽEGNANJE v SIGI: na pobudo
domačinov iz Sige in Ige vasi bo pri
znamenju v Sigi v soboto, 13. avgusta,
ob 10h dopoldan (po godu zavetnika sv.
Lovrenca) sv. maša za vse iz soseske.
Sledi druženje. Vabljeni.
- ROMANJE NA RAB:
V soboto, 20. avgusta, bo romanje na
Rab, kjer bomo obiskali grobove naših
rajnih, za njih molili in darovali sv. mašo
na Komporju.
Cena prevoza z avtobusom in trajektom je
25 eur. S plačilom in prijavo se prijavite
Francu TRUDEN v Podgoro na telefon:
01/705-80-53.
Da bomo vedeli naročiti večji ali manjši
avtobu, se prijavite do sobote, 13. avgusta.
Odhod avtobusa bo iz Starega trga ob
5h. Vozil bo preko Babnega Polja. Ne
pozabite na osebni dokument. Lepo
vabljeni!

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
31. jul .- Lož - stari del
7. avg. - Lož - Mali Vrhek
14. avg. - Podlož

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

31.
jul

Ivanka NELEC
Jelka TRUDEN

Klavdija OKOLIŠ
Luka AVSEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

7.
avg

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Luka BAVEC
Majda MIHELČIČ

Marija TROHA
Olga TROHA

14.
avg

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Marija FORJANIČ
Marija MOHAR

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: 10
dne: 24. julij 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
GRADITI MOSTOVE
Dva brata sta živela na dveh sosednjih
kmetijah. Med njima je prišlo do spora.
To je bil prvi spor v štiridesetih letih,
odkar sta obdelovala zemljo s skupnimi
stroji in si pomagala pri vseh opravilih.
Vse dotlej med njima ni bilo nasprotij, kaj
šele sporov. Vse pa se je začelo z majhnim
nesporazumom, ki je prerasel v grob
prepir, sledili sta mu ločitev in
tudi govorili niso več med seboj.
Nekega jutra je na vrata starejšega
brata nekdo potrkal. Odprl je in pred vrati
je zagledal moža s tesarskim orodjem.
»Iščem delo za nekaj dni,«je pojasnil
potujoči mojster. »Morda bi imeli vi kakšno
delo zame?«
»Mislim, da bi imel,« je dejal starejši
brat. »Poglej na kmetijo onstran tega
jarka. Tam je moj sosed, pravzaprav moj
mlajši brat. Do prejšnjega tedna je bil med
najinima kmetijama travnik, potem je on
vjezi sedel na buldožer ter izkopal ta
globoki jarek. Med nama je zdaj ta
prepad. Mislim, da je to storil iz sovraštva
do mene,« je razložil starejši brat, »a
jaz mu jo bom še bolj zagodel. Ali vidiš
kup stavbnega lesa na skednju? Hočem,
da mi narediš visok plot, da mi ne bo
treba več gledati na njegovo posestvo. V
redu?«
»Mislim, da razumem, kakšen je
položaj,« je odvrnil tesar. »Pokaži mi les, ki
ga imaš, in opravil bom delo tako, da boš
zadovoljen.«

Babno Polje - sv. Nikolaj
Janez se je odpravil v mesto, da bi
kupil stvari, ki še manjkajo, da bi lahko
mojster delal brez težav.
Tesar je ves dan prekladal in meril les,
žagal, zabijal žeblje ... Tik pred sončnim
zahodom se je gospodar vrnil iz mesta in
ravno takrat je tesar končeval svoje delo.
Kmet je zgrožen obstal in bil ves iz
sebe. To ni bil plot, ampak most! Most, ki
je bil položen čez jarek in združeval
bregova. Pred njim je bila čudovita lesena
konstrukcija. In na Janezovo veliko
začudenje je čez most odprtih rok prihajal
mlajši brat.
»Ti si pravi mojster in brat,« je dejal
mlajši brat, »da si zgradil tak most po
vsem tistem, kar sem ti izrekel.«
Brata sta se srečala sredi mostu in se
tam prisrčno objela. Ko sta se obrnila, sta
zagledala tesarja, ki je pospravljal
orodje. »Počakaj!« sta oba hkrati
zaklicala. »0stani še nekaj časa pri nas.
Rada bi se dogovorila še za druge reči.«
Tesar je odgovoril: »Hvala, a moram
dalje, saj moram zgraditi še veliko
mostov.«
***
»Če torej prineseš svoj dar k oltaiju in
se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti
tebi, pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in
se najprej spravi z bratom, potem pa
pridi in daruj svoj dar.«
(Mt 5, 23-24).

SVETE MAŠE:
PON

25.7.

Stari trg

ob 19h

++ Franc in Julka PREVEC, obl.

PET

2. družina STERLE, KOROŠEC,
KRAJNC in KOZJEK

Jakob Starejši, apostol
Mt 20,20-28

5.8.

Marija Snežna
Mt 16,24-28

3. držina TEKAVČIČ MIHELČIČ in sorodniki
TOR

26.7.

B. Polje

18.30h

+ Milan TROHA (Lukov), obl. (BP70

SOB

Stari trg

ob 19h

++ Anica in Franc OVSEC

Jezusova spremenitev na gori

SRE

27.7.

3. KRAŠEVEC Ana in Ferdo, obl.
Stari trg

ob 19h

28.7.

3. na čast Sv. Duhu
Stari trg

ob 19h

29.7.

Marta, Lazarjeva sestra
Mt 13,54-58

++ pokojna in živa družina KOTNIK

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

30.7.

Stari trg

ob 19h

Peter Krizolog, škof
žegnanje sv. ANA
Mt 14,1-12

NED

2. PONUDA Zora Marija

TOR

++ starši MALNAR

Terezija B. od Križa, mučenka
Jn 4,19-24

31.7.

Lk 12,13-21

PON

1.8.

2.8.

Stari trg

ob 7h

+ Marija LEKŠAN

ob 10h

za farane

Stari trg

ob 19h

3.8.

Stari trg

ob 19h

Stari trg

ob 19h

4.8.

Janez M. Vianney, arški župn.
Mt 16,13-23

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ Marija in Anton BRENC
Marija in Anton JANEŽ in njihova družina

Stari trg

ob 19h

+ Alojz LEKŠAN

Viševek

ob 17.30h

++ Ana in Marjeta KOREN

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ oče in sin Slavko PETRIČ, obl.

2. Ivana LAVRIČ (Loški Potok)

3. Anton in Helena TRUDEN
B. Polje

ob 8.30h

Stari Trg

ob 19h

11.8.

2. IVANOVI

PET

++ TOMC Jakob in Marija

Ivana Šantalska, vdova redovn.
Mt 19,3-12

++ Terezija in družina LAVRIČ
2. na čast Materi Božji v zahvalo

(Komidar)

++ Slavko in družina STERLE (Kozarišče)

+ BAVEC Marija, obl.
2. ŠAUPERL Maks

+ ŠOŠTARIČ Janez

12.8.

13.8.

Poncijan in Hipolit
žegnanje Siga in Iga vas

NED

14.8.

++ starši KORDIŠ in ŠPEH
2. Alojz LEKŠAN

Stari trg

ob 19h

++ Ivanka in Franc TRUDEN
2. starši in brat KODRCA

Stari trg

ob 19h

+ Ivan ŽAGAR
2. Alojz LEKŠAN

Križna gora

ob 8h

zaobljuba ob koleri 1855 za Podob in Iga vas

Stari trg

ob 19h

++ družina MAROLT
2. Stanislav KRAŠEVEC

B. Polje

ob 17.30h

+ TROHA Franc, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Anton KANDARE, 30. dan

za pobite domačine na Vražjem vrtcu

2. v zahvalo za dušno in telesno zdravje
Stari trg

10.8.

Klara, devica
Mt 18,21-35; 19,1

SOB

Kondrad, redovnik
Mt 15,21-28

ČET

ČET

2. v zahvalo Jezusu za ozdravljenje

Evzebij iz Vercellija, škof
Mt 14,22-36

SRE

2. Zofija PETRIČ, obl.

Lovrenc, diakon mučenec
Jn 12,24-26

3. OVSEC Andrej, 30. dan

Alfonz M. Ligvorij, škof
Mt 14,13-21

TOR

SRE

ob 17.30h žegnanjska maša za sosesko

Vražji vrtec ob 8.30h

9.8.

+ Ivanka ONUŠIČ, obl.

sv. Ana
18. NEDELJA med letom

8.8.

Dominik, duhovnik
Mt 17,22-27

(Jozelj)

++ Viktor in starši MULEC

2. MLAKAR Bojan
PON

+ Stanislav KRAŠEVEC

3. po namenu
SOB

(Prenova)

3. BAVEC Janez, obl.
Stari trg

7.8.

ob 19h

2. Marija, Jakob in družina KRAŠEVEC,obl.

19. NEDELJA med letom
Lk 12,32-48

2. za žive in pokojne sorodnike (ŽN)

Viktor I., papež
Mt 13,47-53

PET

NED

+ MOHAR Karol, 7. dan
2. starši KVATERNIK,obl.

Gorazd, Kliment in drugi učen.
Mt 13,44-46

ČET

Lk 9,28b-36

2. Branko HACE (Lož), obl.

Joahim in Ana, starša D.
Marije

6.8.

Stari trg

in stari starši TROHA in KUPČIČ

2. PONUDA Zora Marija
B. Polje

ob 17.30h

+ TROHA Martin, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Laura in družina ŠKERBEC

Siga

ob 10h

žegnanjska maša za Sigo in Iga vas

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ ŠKERBEC Nataša in KOČEVAR Franc,obl.

2. na čast Materi Božji za zdravje

20. NEDELJA MED LETOM
Lk 12,49-53

3. družina SKUBIC, oče Andrej in za zdravje
B. Polje

ob 8.30h

+ ŠOŠTARIČ Janez, obl.
2. družina PINTARIČ

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.

