sv. Blaž za priprošnjika zoper bolezni grla in vsakega
drugega zla. Legenda, ki se opira na zgodovinsko
jedro, namreč pripoveduje, da je bil Blaž najprej
zdravnik, potem pa škof v Sebasti. Ko je začel cesar
Licinij preganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža. Peljali
so ga pred sodnika. Naproti mu je prihitela vdova z
edinim sinom in jokaje prosila svetnika, naj reši
otroka gotove smrti. Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli
spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. Sv. Blaž je
nekoliko pomolil, dečka blagoslovil in ga ozdravljenega
vrnil srečni materi. Sam pa je šel naprej v strašno
smrt.
Češčenje sv. Blaža je bilo med vernim ljudstvom že od
nekdaj zelo razširjeno. V zvezi z omenjenim čudežem,
ki ga je storil svetnik na poti v smrt, deli Cerkev vsako
leto na god sv. Blaža - Blažev blagoslov. Mašnik
najprej blagoslovi sveče za ta blagoslov s posebno
molitvijo. Nato vzame dve sveči, zvezani v obliki križa,
in ju približa grlu vsakega, kdor želi prejeti Blažev
blagoslov. Blagoslov podeli z besedami: »Na prošnjo sv.
Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog varuje bolezni v
grlu in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha.« Na te besede odgovorimo z "Amen".
Vabljeni k večerni sv. maši, pri kateri bomo
podeljevali tudi Blažev blagoslov.
- SVETOVNI DAN BOLNIKOV: 11. febr, na god
Lurške Matere Božje, obhajamo svetovni dan
bolnikov, letos obhajamo srebrni jubilej, 25 let.
Papež Frančišek je napisal poslanico z naslovom:
Čudenje na Božjimi deli: Velike reči mi je storil
Vsemogočni. Osrednja svetovna slovesnost bo v
Lurdu, pri nas pa v narodnem svetišču Marije
Pomagaj na Brezjah v soboto, 11. febr., ob 10h.
Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc
Šuštar.
Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino naj
zaznamuje naša pozornost do bolnikov in trpečih.
Pomagajmo jim nositi bremena. Stojmo jim ob strani,
tako da jim izkažemo svojo bližino in ljubezen, da jim
pokažemo, da niso sami, da molimo zanje, da z njimi
delimo trpljenje in žalost, da jim pomagamo nositi
križ. Obiščimo jih po bolnišnicah, domovih za ostarele
in po hišah.
Ko pride kakšna preizkušnja, bolezen, trpljenje ali
bolečina, morda nekoliko pozabimo in težje začutimo
Božjo bližino, ljubezen, in težje opazimo Jezusovo
roko, ki nas dviga v Očetovo naročje. Vendar Bog
nikogar ne pusti samega. Trpljenje, križ tudi nikoli ni
kazen. Je bil morda Jezusu naložen križ za kazen, ker
je kaj narobe naredil? Seveda ne! Ampak preko križa
prihaja na ta svet odrešenje za mnoge ljudi.

- INFORMATIVNA DNEVA: Škofijska klasična
gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu vabita
osmošolce in devetošolce na INFORMATIVNA DNEVA
v petek, 10. februarja 2017, ob 9h in 15h in
v soboto, 11. februarja 2017, ob 9h. Vabljeni vsi, ki se
odločate o vpisu na srednje šole.

- S. EMA TELIČ, usmiljenka:
Po več kot 60 let v življenja v tujini, v Čilu, je
odšla domov k Nebeškemu Očetu s. Ema
Telič, hči krščanske ljubezni (usmiljenka).
Rojena je bila 31.10.1926, v Kozariščah,
Stari trg pri Ložu. V Družbo hčera krščanske
ljubezni je vstopila leta 1946 v Sieni v Italiji.
Delovala je kot medicinska sestra v bolnici Sv.
Vincencija Univerzitetne klinike Casillia
Santiago v Čilu. Umrla je v petek, 20. januarja
2017, v ponedeljek, 23. januarja je bila tam
pokopana.
Sestra, ki je z njo živela in delala, je o njej med
drugim napisala:
"Učila sem se od njenega življenjskega
pričevanja, njenega močnega orožja vere, o
kateri je vedno govorila, da je to največji dar, ki
ga je prejela od svojih staršev: močna vera in
zaupanje v Boga."
Vseskozi je bila ljubeče povezana s sestrami
domače province v Sloveniji. Njene sosestre jo
priporočajo v molitev. Gospod, daj ji večni mir
in pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v
miru.
Njena sosestra, S. Bernarda iz Šentjakoba, si
želi priti v kontakt z njenimi sorodniki, in
prosi, da jo pokličejo na njeno tel. številko (tel.
051/035-850). Kakršno koli informacijo lahko
sporočite tudi v farovž, in jo bom posredoval
naprej. Bogu hvala za s. Emo Telič.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

5.
febr

Marta ŠEBENIK
Stanka ŠRAJ

Romana NARED
Simona LEVEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

12.
febr

Damjan FORJANIČ
Adrian TOPIČ

Suzana KVATERNIK
Mirjam ŠTEFANČIČ

Marija TROHA
Olga TROHA

18.
febr

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Tajda STERLE
Tanja AVSEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
5. febr. - Vrhnika, Knežja njiva
12. febr. - Stari trg
18. febr. - Dane

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: 45
številka: 2
dne: 29. jan 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

SVETO PISMO – BESEDA UPANJA

NEIZMERNI ČUDEŽ

Kralj, ki je bil na tem, da se poroči, je
nenadoma moral na dolgo potovanje.
Minili so dnevi in leta, ne da bi prejeli
kakršenkoli glas o njem. Njegova
zaročenka ga je čakala, in ni izgubila
upanja, da se nekoč vrne.

Neki človek je prišel k duhovniku in se je
hotel ponorčevati iz njegove vere.
Vprašal ga je:
»Kako lahko kruh in vino postaneta
Kristusovo telo in kri?«

Nekatere prijateljice so ji s hlinjenim
sočutjem dejale: "Ubožica! Kaže, da je tvoj
ljubljeni popolnoma pozabil nate in se ne
bo nikoli več vrnil". Nevesto so te besede
zlomile. Ko je bila sama, je žalovala in
jokala.
Potem je poiskala zadnje pismo, ki ji ga je
napisal fant-kralj. V njem ji je obljubil, da
ji bo ostal vedno zvest. Ko ga je prebrala,
je postalo njeno srce spet mirno, njen duh
spokojen in še naprej je potrpežljivo
čakala na njegovo vrnitev. Čez dolgo let se
je kralj res vrnil domov. Začuden je
vprašal svojo bodočo ženo: "Kako je bilo
mogoče, da si mi ostala tako dolgo
zvesta?"
"Moj kralj," je odgovorila, "Imela sem tvoje
pismo in verjela sem ti."
SVETO PISMO – pismo ljubega Boga…

Duhovnik je odgovoril:
»Brez težav. Ti sam spreminjaš hrano v
svoje telo in kri. Zakaj bi tudi Kristus ne
mogel storiti enako?«
Toda mož se ni dal
in je postavil novo vprašanje:
»Kako je lahko celo Kristusovo telo
v tako majhni hostiji?«
»Enako kot je pokrajina, ki jo gledaš,
v tvojem majhnem očesu.«
A mož je še kar vztrajal:
»Kako pa more biti isti Kristus navzoč v
vseh cerkvah istočasno?«

Duhovnik je vzel v roke ogledalo in rekel
možu, naj se pogleda vanj. Potem je
ogledalo spustil na tla, da seje razbilo in
dejal dvomljivcu:
»Tudi ti si samo eden in vendar lahko
vidiš, da tvoj obraz istočasno odseva v
vsakem koščku ogledala.«

SVETE MAŠE:
PON

30.1.

Stari trg

ob 18h

Martina, mučenka
Mr 5, 1-20
TOR

31.1.

Stari trg

ob 18h

Janez Bosko, duhovnik
1.2.

2.2.

Jezusovo darovanje SVEČNICA
Lk 2,22-40

Lurška Mati božja,
svetovni dan bolnikov
Mr 8,1-10

+ KOMIDAR Franc (Lož), 7. dan
3. za žive in pokojne BAVEC in KLANČAR

Stari trg

ob 18h

Brigita Irska, opatinja
Mr 6,1-6
ČET

SOB

2. Marija in Franc STERLE (Vrh)

2. MULEC Neža, obl.

Mr 5,21-43

SRE

++ Justina MLAKAR in sorodniki

++ BAVEC in KLANČAR

NED

11.2.

12.2.

Stari trg

ob 8h

++ Janez in Terezija TRUDEN (Podgora), obl.

ob 18h

+ ŠTEFANČIČ Janez, obl.
2. Janez POROK, obl.

PON

13.2.

TOR

14.2.

ob 16.30h

++ TROHA Martin in Marija

3.2.

Stari trg

ob 18h

++ Janez in Kristina MLAKAR

Blaž, škof mučenec
Mr 6,14-29

B. Polje

ob 16.30h

++ družina MLAKAR in TROHA (BP67)

SOB

Stari trg

ob 18h

+ TRUDEN Vencelj (Iga vas), obl.

Klavdij, redovnik
Mr 8,22-26

2. družina KOČEVAR

ČET

Viševek

ob 16.30h

+ KRANJC Gabrijela

Stari trg

ob 7h

++ družina POROK

Julijana Koprska, mučenka
Mr 8,27-33

ob 10h

za farane

PET

2. STERLE Marija (Podcerkev)

7 ustanoviteljev reda servitov
Mr 8,34-38;9,1

4.2.

Jožef Leoniški, kapucin
Mr 6,30-34
NED

5.2.

2. LAH Ana in Jože

5. NEDELJA med letom
Mt 5,13-16

PON

6.2.

B. Polje

ob 8.30h

+ TROHA Jože (Lukov), obl.

Stari trg

ob 18h

++ Vinko in družina BARAGA - PALČIČ

Pavel Miki, duhovnik
Mr 6,53-56
TOR

7.2.

2. na čast M. Božji in sv. Antonu za zdravje
Stari trg

ob 18h

Nivard, redovnik
Mr 7,1-13
SRE

8.2.

Stari trg

ob 18h

Hieronim Emiliani, redov.
Mr 7,14-23
ČET

9.2.

Stari trg

ob 18h

10.2.

Stari trg

ob 18h

B. Polje

16.30h

Mr 7,31-37

16.2.

17.2.

18.1.

Frančišek Regis Clet, duh.
Mr 9,2-13

7. NEDELJA med letom
Mt 5,38-48

+ BAVEC Vencelj, obl.

+ TOKIČ Veronika, 30. dan
2. Ivana in Franc TRUDEN (Nadlesk 19)

Sholastika, devica redovn.

SOB

15.2.

++ Marija in družina PETRIČ, obl.

2. na čast Sv. Duhu za razsvetljenje

Mr 7,24-30

SRE

2. družina STERLE

3. ANTONČIČ Jožef, obl.

na čast M. Božji v zahvalo

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 farni cerkvi.

ob 16.30h

++ Jožefa in Janez TROHA (BP104)

Stari trg

ob 7h

za farane
2. Julka in France PEVEC, obl.

ob 10h

++ Marija in Ludvik SRPAN

B. Polje

ob 8.30h

+ POJE Peter, obl.

Stari Trg

ob 18h

++ sorodniki ŽNIDARŠIČ
2. Tone, Mira, starši KANDARE
3. družina DOLENC (Kozarišče)

Stari trg

+ OŽBOLT Ema, 30. dan

ob 18h

Valentin, duhovnik mučenec
Mr 8,14-21

NED

2. Marija in družini KANDARE - BARAGA

Apolonija, devica mučenka

PET

++ starši Marija in Andrej STERLE

3. družina BENČINA
B. Polje

Jordan Saški, redovnik
Mr 8,11-13

B. Polje

PET

++ Marjeta in Franc MLAKAR, obl. (Iga vas)

ob 18h

2. starši FRBEŽAR (Lož), obl.

6. NEDELJA med letom
Mt 5,17-37

2. družina KRAŠEVEC (Škrile)
3. na čast Sv. Duhu

Stari trg

19.2.

2. Marija in Marica ŠTIRN, obl.
Stari trg

+ Marija LEKŠAN, obl.

ob 18h

2. OŽBOLT Ema
Stari trg

++ Janez in Frančiška MARINČIČ, obl.

ob 18h

2. Franc in Frančiška KRAJC
Viševek

ob 16.30h

+ LIPOVAC Veronika, obl.

Stari trg

ob 18h

+ Ivan PETRIČ, obl.

B. Polje

ob 16.30h

za zdravje

Stari trg

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slov.

2. v dober namen za pokojno družino KIBIC

2. PETRIČ Ivana
B. Polje

ob 16.30h

++ Frančiška in Janez LIPOVEC (BP50)

Stari trg

ob 7h

++ Janez in Julijana GORŠE, obl.
2. BARAGA Marta

B. Polje

ob 10h

za farane

ob 8.30h

+ Jože SLEKOVEC

- NEDELJA SVETEGA PISMA - 29. januarja:
današnjo nedeljo se posebej spominjamo knjige vseh
knjig – Svetega pisma. Bog ve kdaj in na kakšen
spomin je vezano naše prvo srečanje s Svetim
pismom. So bile to pripovedi naših babic takole ob
večerih, mogoče slikanica, prava knjiga ali že
zgoščenka (CD). Vse to so zgolj posode za Božjo
besedo, ki se spreminjajo s časom. Vsebina – BOŽJA
BESEDA – ostaja v vseh časih ista in nespremenjena.
Na njej temelji naša krščanska vera. Bogu se lahko
zahvalimo za ta neprecenljivi dar naše vere.

Pri vseh mašah bo na začetku blagoslov sveč.
Prinesite svoje sveče od doma, ali pa jih preprosto po
maši vzemite blagoslovljene domov. Prižigali jih boste
predvsem ob stiskah in ob času hude ure. Po ustaljeni
navadi bodo vaši darovi za te sveče namenjeni za
razsvetljavo v cerkvi.

- SVEČNICA - v četrtek, 2. februarja, obhajamo
praznik Jezusovega darovanja - svečnica. Sv. maši
bosta v Starem trgu zjutraj ob 8h in zvečer ob 18h, v
Babnem polju ob 16.30h.

- SV. BLAŽ - mučenec, petek, 3. februarja:
Sv. Blaž je živel konec 3. stol. v Armeniji in kot škof
pretrpel mučeniško smrt leta 316. V vsej Cerkvi velja

- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 3. februarja,
bom obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom. Zjutraj ob 8h eno uro in uro pred
večerno mašo bo možnost za spoved.

