OBVESTILA:
- VELIKI ŠMAREN - MARIJINO
VNEBOVZETJE:
v ponedeljek, 15. avgusta, obhajamo
slovesni in zapovedani praznik
Marijinega vnebovzetja, veliki šmaren.
Vsako leto se na največji Marijin praznik
posvetimo Devici Mariji in izročamo v njeno
varstvo. Radi poromajmo ta dan v Marijine
romarske cerkve.
Ta dan bo sv. maša v Starem trgu ob 7h, v
Babnem polju ob 8.30h in v VIŠEVKU, ki
obhaja tudi žegnanje, ob 10h. Vabljeni k
Mariji Vnebovzeti!
- NADŠKOFOVA SPODBUDA IN
PROŠNJA:
Po celem svetu, v zadnjem času vedno več
tudi po Evropi, doživljamo stopnjevanje
nasilja, ki presega vse razumne meje in je
onstran vsega človeškega. V ljudeh zbuja
negotovost, rojeva strah in se morda
kažejo že prvi zametki sovraštva.
Kristjani se moremo in moramo temu upreti
na zelo krščanski način. Kakor naši
predniki v preteklosti, se tudi mi lahko z
vero, zaupanjem in pobožnostjo obrnemo
na Boga ter ga prosimo za varstvo in
pomoč. Primerno je, da mu to prošnjo
izročimo po posredovanju naše nebeške
Matere Marije.
Zato vas spodbujam in prosim, da na
praznik Marijinega vnebovzetja pred mašo
molite rožni venec s prošnjo za varstvo
pred terorističnimi napadi in za
preprečitev sovraštva. V duhu fatimskih
sporočil bi lahko zmolili kar častitljivi del
rožnega venca.
Vabljeni torej na praznik v čimvečjem
številu k molitvi v ta namen pol ure pred
mašo v Viševku in v Babnem polju!

- sv. ROK - LOŽ - po godu svojega
zavetnika soseska sv. Roka v Ložu obhaja
v soboto, 20. avgusta, (16. avg.),
žegnanjsko sv. mašo ob 17.30h za vse
pokojne iz soseske. Vabljeni!
- POROKA: v soboto, 20. avgusta, ob 15h
se bosta v kapeli Žalostne Matere Božje
na Dolenjih Poljanah poročila Marko
KRANJC in Klavdija ARNEŽ iz Iga vasi.
Želimo jima obilo Božjega blagoslova na
njuni življenjski poti.
- ROMANJE NA RAB: v soboto, 20.
avgusta, bomo poromali na Rab, da
počastimo in se spomnimo vseh umrlih na
Rabu. Ne pozabimo jih. Odhod avtobusa
bo iz Starega trga ob 5h zjutraj, vozil bo
preko Babnega Polja, s seboj vzemite svoj
osebni dokument. Prosimo, da ste točni.
- gibanje PRENOVA V DUHU: V petek in
nedeljo, 19. in 21. avgusta 2016, bo v
župnijah Bloke in Sodražica, gost Donald
Turbitt, karizmatik iz ZDA.
V petek, 19. avgusta, bo ob 19. uri
posebno srečanje pri Fari za moške,
sledi sveta maša ob 20. uri in po maši
srečanje za žene in ostale.
V nedeljo, 21. avgusta, ob 10. uri pa bo v
Sodražici g. Turbitt imel nagovor - pridigo,
po maši pa srečanje in molitev
nad posamezniki.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

21.
avg

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Marjana ZGONEC
Marko GORŠE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

28.
avg

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Mateja STRLE
Mirjam KVATERNIK

Marija TROHA
Olga TROHA

4.
sept

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Rihard STRLE
Romana MULEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
21. avg.- Podgora, Vrh, Babna polica
28. avg. - Kozarišče – II. Skupina
4. sept. - Pudob

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: 11
dne: 14. avgust 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
KAKO BOM SREČNA?
Ko se je odločala za poklic mlada
Gondža (Neža), poznejša Mati Terezija iz
Kalkute, je spovednika vprašala, kako
lahko ve, da jo Bog res kliče v svojo
službo. Duhovnik ji je odgovoril:
»Po veselju, hčerka. Če želiš postati
redovnica in ob tem čutiš veselje, pomeni,
da te Bog kliče.«
Ko ji je mama naročila, naj nekaj stori,
pa bi ona, kot nadarjena deklica, raje
delala kaj drugega, na primer igrala na
violino, pisala pesmi, brala ... in se je
namrdnila, ji je mama rekla: »Ni treba,
Gondža (Nežka). Če tega, kar želim, ne
misliš storiti z veseljem in ljubeznijo, je
bolje, da tega ne storiš!«
To je pozneje vzela tudi kot merilo za
svoje sestre. V vsaki hiši stoji predstojnica
pri vratih, ko gredo sestre na delo med
ljudi. Če vidi kakšno sestro utrujeno in
žalostno, ji reče: »Žalosti je že tako preveč
v svetu. Ne hodi je širit še ti. Ostani doma,
odpočij se, moli... samo ne hodi z
žalostnim obrazom pred ljudi, da
bodo ljudje mislili, da ti je žal, da si svoje
življenje posvetila Bogu.«

Babno Polje - sv. Nikolaj
KOŠČEK TORTE
Včasih se sprašujemo: kaj sem naredil
narobe, da se je to zgodilo prav meni? Zakaj
Bog dopusti, da se to dogaja meni?
Tu je preprosta razlaga.
Hči je prišla k materi in ji povedala, da ji gre
vse narobe: padla je na izpitu iz matematike,
zapustil jo je fant, in to zaradi njene najboljše
prijateljice!
V tako žalostnih trenutkih dobra mati zna
potolažiti svojo hčer: »Spekla bom torto, ki jo
imaš najraje.«
Skupaj odideta do kuhinje, kjer se hči že
malce nasmehne. Ko mama pripravlja posode
in sestavine za torto, sedi hči njej nasproti, pri
uri.
Mama jo vpraša: »Ljubica, bi rada košček
torte?«
Hči odgovori: »Seveda, mama, saj veš, kako
rada imam torte!«
»V redu,« reče mama, »spij požirek tega olja!«
Hči vsa iz sebe odvrne: »Kaj?! Niti pod
razno!«
»Kaj pa kakšno surovojajce?«
Hči ogorčeno vpraša: »Se šališ?!«
»Kaj pa pest moke?«
»Ne, mama, še zbolela bi od tega!«
Nato ji mama razloži:
»Vse te stvari so surove in neokusne, a ko jih
umesiš skupaj, nastane čudovita torta.«
Bog dela na podoben način. Ni nam treba
sprejemati stvari, samo verovati moramo vanj
in videli bomo, da nastaja nekaj lepega. Bog
nas ima tako rad, da nam vsako pomlad
pošlje cvetje; vsako jutro vzide sonce. In
kadarkoli se hočemo pogovarjati z njim, nas je
vedno pripravljen poslušati.

SVETE MAŠE:
PON

15.8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE
- veliki šmaren;
žegnanje Viševek
Lk 1,39-56
TOR

16.8.

Stari trg

ob 7h

+ ANTONČIČ Jože

Viševek

ob 10h

za sosesko Marije Vnebovzete v Viševku

PET

2. družina RAVŠELJ

Ivana Bichier, redovna ustanov.

3. družina MULEC Franc in Marija (Viš 26)
B. Polje
Stari trg

ob 8.30h
ob 19h

SRE

17.8.

ČET

18.8.

19.8.

Janez Eudes, duhovnik
Mt 22,34-40

+ Jože STERLE (Stari trg), obl.

Monika, mati sv. Avguština

20.8.

22. NEDELJA med letom
Avguštin, škof in c. učitelj
Lk 14, 1.7-14

ob 17.30h

+ Ivan ZABUKOVEC

ob 19h

+ MOHAR Karol, 30. dan
2. PETRIČ Ivana, obl.

21.8.

Stari trg

ob 19h

Stari trg

B. Polje

ob 19h

ob 17.30h

Stari trg

ob 19h

PON

2. na čast M. Romarici za blagosl. Slovenije

Mučeništvo Janeza Krstnika
Lk 4,16-30

TOR

2. Franc STERLE, obl.

Feliks, mučenec
Lk 4,31-37

++ Vlado, Vladimir in Milka ŽAGAR

23.8.

Roza iz Lime, devicam
redovnica

SRE

24.8.

25.8.

Ludvik IX. Francoski, kralj
Mt 24,42-51

SRE

30.8.

31.8.

2. ŠRAJ Ema, obl.

Rajmund Nonat, redovnik
Lk 4,38-44

3. Vida BIRK

ČET

za vse umrle na Rabu

Egidij (Tilen), opat
Lk 5, 1-11

sv. ROK

ob 17.30h žegnanjska sv. maša za sosesko sv. Roka

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ ŠTEFANČIČ in ŠTIRN, obl.
2. Anamarija OKOLIŠ

PET

1.9.

2.9.

Marjeta, devica mučenka
Lk 5,33-39

3. starši in sestre GERKŠIČ, obl.

SOB

3.9.

B. Polje

ob 8.30h

+ TROHA Martin ml., obl.

Stari trg

ob 19h

++ Frančiška in Anton MLAKAR (Bajer)

Gregor Veliki, papež
Lk 6,1-5

2. družina TRUDEN in KOŠMERL

NED

3. OKOLIŠ Alojzij, obl.

23. NEDELJA MED LETOM
- angelska nedelja

Stari trg

ob 19h

za živo in pokojno družino MARKOVČIČ
2. v zahvalo za srečno operacijo

B. Polje

ob 17.30h

za umrle na Rabu

Stari trg

ob 19h

+ Stanko KRAŠEVEC

Natanael, apostol (Jernej)
Jn 1,45-51

ČET

+ BARAGA Ivana, 7. dan

ob 12h

Devica Marija Kraljica
Mt 23,13.15-22

TOR

29.8.

+ Slavica TRUDEN

RAB

Lk 13,22-30

22.8.

ob 19h

2. v čast sv. Judu Tadeju v zahvalo in priprošnjo

Stari trg

ob 19h

Kozarišče

ob 17.30h

++ Jože, Ana in sinova KORDIŠ
2. za Božje varstvo
++ BARAGA Viktor in sin Viktor

+ Alojz LEKŠAN
2. Marija LEKŠAN

B. Polje

ob 17.30h

++ KONC Marija in Alojz

Stari trg

ob 19h

+ MLAKAR Rafael, 30. dan
2. Stanislav KRAŠEVEC

sv. Rok

ob 17.30h

+ KOČEVAR Franc, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez in Anamarija OKOLIŠ

3. OKOLIŠ Alojz, obl.
+ Vilko KODRCA

B. Polje

ob 8.30h

Stari Trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

+ Ivan STERLE, obl.

Stari trg

ob 19h

+ KOČEVAR Marija (Bohinčeva), obl.

2. starši MESTNIK

+ Franc BARAGA, obl.
3. starši GERL

21. NEDELJA med letom

PON

28.8.

Stari trg

3. Anton in Jože MLAKAR

Bernard, opat in cer. učitelj
žegnanje sv. ROK - LOŽ
Mt 23,1-12

NED

Mt 25,14-30
NED

3. Amalija in Anton JANEŽ
SOB

27.8.

3. na čast Materi Božji v zahvalo

Stari trg

Helena, cesarica
Mt 22,1-14

PET

SOB

sv. Rok
Evzebij, papež mučenec
Mt 20,1-16a

Mt 25,1-13

++ TROHA Jožefa in ZEVNIKARJEVI
2. France VEBER in GMAJNARJEVI

Rok, romar spokornik
Mt 19,23-30

26.8.

4.9.

Lk 14,25-33

+ Ivanka STERLE
2. Ivana LAVRIČ (Loški Potok)

2. Mihaela PERUŠEK

Škrile

ob 17.30h

+ KRAJC Emilija, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ Karol MOHAR
2. za zdravje v družini
+ Marija KOMIDAR

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

+ KONC Alojz

Stari trg

ob 19h

++ KOČEVAR Franc in Slava

2. PONUDA Zora Marija

2. za blagoslov in uspeh pri delu

(Mlakar)

Viševek

ob 17.30h

+ NELEC Zofija Jožefa, obl.

Stari trg

ob 19h

+ KOČEVAR Vinko, obl.

B. Polje

ob 17.30h

+ KONC Alojz

Stari trg

ob 7h

++ JANEŽIČ Andrej in Marija, obl.

ob 10h

za farane

ob 8.30h

++ Marija in Janez TROHA (BP95)

2. ANTONČIČ Jože

B. Polje

2. Pepca in Jakob KONC
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.

