- 1. MAJ - sv. Jožef, zavetnik delavcev
Vsako leto začenjamo mesec maj s praznikom
sv. Jožefa delavca, praznikom delavcev. Torej
praznik očetov in mater, ki dneve in dneve
dajete svoje najboljše življenjske moči za ljubi
kruhek. Praznik svetega Jožefa, delavca, nas
zato nujno sprašuje o delavnosti, zanesljivosti,
pravičnosti in poštenosti, kakršen je sveti Jožef
bil. O pravičnosti in poštenosti delavcev in
delodajalcev in sicer na vseh področjih življenja.
O pošteno opravljenem delu in o pravičnem
plačilu za opravljeno delo.
- MARIJIN MESEC MAJNIK - ŠMARNICE: V
Viševku v cerkvi Marije Vnebovzete, v cerkvi sv.
Jedrt v Nadlesku in v kapelici sv. Izidorja v
Danah se boste ves mesec maj zbirali otroci in
odrasli ter brali šmarnice za otroke z
naslovom ČUDEŽ NA SKALNICI avtorice
Kristine Tičar. Pri mašah v Starem trgu pa bomo
brali šmarnice za odrasle: NAREDI ME ZA
ORODJE SVOJEGA MIRU, ki jih je napisal p.
Janez Šamperl OFMConv.
Otroci boste vsak dan za spodbudo dobili tudi
nalepko z Marijino podobo. Otroci bodo radi
hodili k šmarnicam, če boste šli z njimi tudi
starši...
- VEROUK: v času prvomajskih počitnic ne bo
verouka. Ker je preostal samo še en mesec
verouka, prosim vse veroukarje, da skrbno
pregledajo in naredijo naloge, uredijo nedeljske
listke, in ponovijo snov, da bomo lahko ocenili in
zapisali spričevala. Starši, preglejte njihove
knjige in zvezke.
- FLORJANOVA NEDELJA: 7. maja, bo pri sv.
maši v Babnem Polju ob 8.30h in v Starem trgu
ob 10h postroj in blagoslov gasilcev ter sv.
maša na čast sv. Florjanu za vse pokojne
gasilce iz obeh župnij.
GOR. JEZERO: v soboto, 6. maja, ob 16h bo
postroj, blagoslov gasilcev in sv. maša na čast
sv. Florjanu za vse pokojne gasilce.

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
30. apr. - Kozarišče II skup
7. maj - Pudob
14. maj - Šmarata
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 5. maja,
bom obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
- PRVOOBHAJANCI:
Sestanek za starše letošnjih prvoobhajancev
bo v sredo, 10. maja, ob 19.30h v farni cerkvi
sv. Jurija v Starem trgu (takoj po večerni sv.
maši).
Slovesnost prvega obhajila bo v nedeljo, 28.
maja, ob 10h v Starem trgu.
V tednu pred praznikom se bomo s
prvoobhajanci vsak večer ob 19h pri maši
zbirali k molitveni devetdnevnici, pri kateri se
bomo pripravljali na prejem Jezusa v sv. hostiji.
V petek, 26. maja, bo ob 18h prva sv. spoved
za prvoobhajance in tudi možnost za spoved
staršev in sorodnikov.
Letošnji prvoobhajanci so (16): BARAGA Izidor
iz Kozarišč, AVSEC Simon iz Podoba, ZBAŠNIK
Jošt iz Dan, ZABUKOVEC Rok iz Loža,
KRAŠEVEC Tina iz Markovca, STERLE Izak iz
St. trga, STERLE Lana iz Nadleska, ŠRAJ Jernej
iz Nadleska, ANTONČIČ Anamarija iz Vrha,
PALČIČ Živa iz Markovca, JENC Mitja iz Loža,
BARAGA Matej iz Kozarišč, ŠEMROV Manca iz
Nadleska, MIHELČIČ Tadej iz Viševka, MULEC
Kristina iz St. trga, MOHAR Žana Liza iz Loža.
- MINISTRANTI: v soboto, 13. maja, ob 9h bo
v župniji Cerknica DEKANIJSKO SREČANJE
MINISTRANTOV, ki se ga bomo udeležili tudi iz
naše župnije. Vabim naše ministrante, da se
udeležite tega srečanja in tekmovanja.
- ŽEGNANJE NA KLANCAH: po godu svojega
zavetnika (12. maj) bo soseska sv. Pankracija
na Klancah v soboto, 13. maja, ob 17.30h
obhajala žegnanje. Darovi v muto bodo
namenjeni za stroške beljenja cerkvice in novih
klopi. Zahvaljujem se vsem, ki lepo skrbite za
lepoto naših svetišč. Vabljeni na žegnanje.
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

30. apr

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Luka AVSEC
Luka BAVEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

7. maj

Stanka ŠRAJ
Damjan FORJANIČ

Majda ŠRAJ MIHELČIČ
Marija FORJANIČ

Marija TROHA
Olga TROHA

14. maj

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Marija MOHAR
Marjana ZGONEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

- 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: 6
dne: 23. apr 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
MARIJA MAGDALENA, trideset let
pozneje
Še enkrat pravim, da je Jezus s
smrtjo premagal smrt in vzdignil iz
groba duha in krepost. In prihajal v
našo samoto ter obiskoval vrtove
našega hrepenenja. On ne leži tam, v
oni razpočeni skali za kamnom. Mi, ki
Ga ljubimo, smo Ga videli s
temi svojimi očmi, ki jih je
On odprl; in se Ga dotikali
s temi svojimi rokami, ki jih
je On naučil, da se
podajajo. Poznam vas, ki
ne verujete vanj. Bila sem
ena od vas in vas je mnogo;
toda vaše število se bo
zmanjšalo. Ali morate
razbiti harfo in liro, da bi v
njima našli glasbo? Ali pa
morate podreti drevo,
preden lahko verujete, da nosi
sadove? Jezusa sovražite, ker je
nekdo iz severne dežele rekel, da je
Božji Sin. Toda vi sovražite tudi drug
drugega, ker se vsak od vas sebi zdi
prevelik, da bi bil brat drugemu
človeku. Sovražite Ga, ker je nekdo
rekel, da je rojen iz device in ne iz
človeškega semena. Toda ne poznate
mater, ki gredo v grob z devištvom,

Babno Polje - sv. Nikolaj

niti mož, ki se spustijo v grob
zadušeni z lastno žejo. Vi ne veste, da
se je zemlja poročila s soncem in da
nas prav zemlja pošilja na goro in v
puščavo. Prepad zija med njimi, ki Ga
ljubijo, in onimi, ki Ga sovražijo, med
njimi, ki verujejo, in onimi, ki ne
verujejo.

Toda, ko bodo leta premostila
ta prepad, boste spoznali, da
je On, ki je živel v nas,
nesmrten, da je bil Božji Sin
enako, kot smo mi Božji otroci;
da je bil rojen iz device enako,
kot smo mi rojeni iz zemlje
brez moža. Resnično je čudno,
da zemlja neverujočim ne daje
korenin, ki bi sesale iz njenih
grudi, niti peruti, s katerimi bi
poleteli visoko in pili ter se napolnili z
roso njenega prostranstva. Vendar jaz
vem, kar vem, in to je dovolj.
Kahlil Gibran; Jezus, Sin človekov

SVETE MAŠE:
PON

24.4.

SOB
Stari trg

ob 19h

Fidelis iz Simaringena
Jn 3,1-8
TOR

25.4.

2. Alojz LEKŠAN
Stari trg

ob 19h

Marko, evangelist
26.4.

3.v zahvalo Devici Mariji za uspešno operacijo
Stari trg

ob 19h

Mrija, Mati dobrega sveta
Jn 3,16-21
ČET

27.4.

Cita, dekla devica
Jn 3,31-36

+ MOHAR Karol, obl.
2. za zdravje

Mr 16,15-20

SRE

++ družina POROK, GODEJŠA in RELJIČ

6.5.

Dominik Savio, dijak
Jn 6,60-68

NED

7.5.

ob 19h

3. za žive in pokojne sorodnike (AŽ)

PON

8.5.

++ starši Frančiška in Janez ŠRAJ, obl.

Bonifacij IV, papež
Jn 10,11-18

ob 17.30h

+ Frančiška INTIHAR, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Mirjana TRUDEN, obl.

TOR

Peter Chanel, duhovnik
Jn 6,1-15

2. INTIHAR Marija (Smelijevo)
B. Polje

ob 17.30h

++ Jože in starši KOČEVAR

Marija Terezija Jezusova
Jn 10,22-30

SOB

Stari trg

ob 19h

++ Anton in Frančiška POJE, obl.

SRE

2. starši in bratje PIRC in GERBEC

PET

28.4.

29.4.

Katarina Sienska, devica
Mt 25,1-13
NED

30.4.

3. VELIKONOČNA
nedelja
Lk 24,13-35
PON

1.5.

Jožef Delavec - praznik
dela
Mt 13,54-58
TOR

2.5.

3.5.

B. Polje

ob 17.30h

++ Ivan in družina STERLE

Stari trg

ob 7h

za farane

ČET

+ Zdene MUŽAR

Mamert, škof
Jn 13,16-20

ob 10h

4.5.

5.5.

Gotard, menih
Jn 6,52-59

+ STERLE Ana, obl.

G. Jezero

ob 16h

za vse pokojne gasilce

Stari trg

ob 7h

za farame

ob 10h

++ Marjeta in Jože TRUDEN, obl.
2. Anton in Vinko MLAKAR
3. za Božje varstvo in v zahvalo

2. LEVEC Ivanka, 30. dan

11.5.

B. Polje

ob 8.30h

++ Nežka in Alojz MULEC

Stari Trg

ob 19h

++ starši Marjeta in Jože TRUDEN, obl.
2. Alojz LEKŠAN, obl.
3. Andrej in Nežka OVSEC

B. Polje

ob 17.30h

+Vlado, Vladimir in Milka ŽAGAR

Stari trg

ob 19h

+ ŽAGAR Zdravko, obl.

G. Jezero

ob 17.30h

+ KOTNIK Ivanka, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ ŠEN Franc, obl.

2. Alojz, Marija in Vilko KODRCA

2. INTIHAR Marija (St. trg)
3. v dober namen za zdravje (Avsec Vrhnika)
Stari trg

ob 19h

++ Slavko in družina STERLE (Kozarišč),obl.
2. KOMIDAR Franc (Lož)

Blo. Polica

ob 17.30h

za blagoslov v vasi Bloška Polica

Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Marija (Smeljevo; Olga)

ob 8.30h

+ TURK Marija

PET

Stari trg

ob 10h

+ OVSEC Angela

Leopold Mandič, redovnik
Pankracij, mučenec
Jn 14,1-6

Viševek

ob 17.30h

++ Terezija in Alojzij OVSEC

SOB

Stari trg

ob 19h

++ starši in bratje DROBNIČ

2. KOREN Janko
3. na čast Materi Božji v zahvalo
B. Polje

ob 8h

+ MAUHAR Josip

Stari trg

ob 19h

+ KOMIDAR Frančišek (Klance)
2. starši in bratje OVSEC

12.5.

13.5.

Stari trg

ob 19h

++ KRAŠEVEC Neža in sinova

NED

2. za duše v vicah in po namenu za zdravje

5. VELIKONOČNA nedelja
Jn 14,1-12

3. na čast Sv. Duhu za razsvetljenje
Stari trg

ob 19h

+ KOMIDAR Frančišek, obl.
2. KRANJC Gabrijela
3. ŠPEHAR in PREZELJ

Viševek

ob 17.30h

++ Anton, obl. in Vinko MLAKAR

Stari trg

ob 19h

+ Emilija MERCINA, obl.

B. Polje

ob 17.30h

++ TOMAŽEVI
2. LUNDER Marinka in Štefan

2. v zahvalo za uspešno opravljeno maturo

Fatimska Mati Božja
Servacij, mučenec
Jn 14,7-14

3. POJE Ivan

Florijan, mučenec
Jn 13,1-15

PET

ob 17.30h

B. Polje

Filip in Jakob, apostola
Jn 14,6-14
ČET

10.5.

Job, SP mož
Jn 12,44-50

Atanazij, škof
Jn 6,30-35
SRE

9.5.

+ LESKOVEC Marija, obl. in družina KOBAL

Viševek

+ Janez NARED

2. družina ŠPEH
Viševek

ob 19h

2. KOMIDAR Frančišek

4. VELIKONOČNA nedelja
nedelja Dobrega Pastirja
Jn 10,1-10

2. v zahvalo na čast Antonu Padovanskemu
Stari trg

Stari trg

14.5.

2. na čast Materi Božji za srečno zadnjo uro
3. BAVEC Maks, obl.
Klance

ob 17.30h

žegnanjska za sosesko sv. Pankracija

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Franc, obl., starši in sorodniki AVSEC
3. v zahvalo sv. Družini za prehojeno pot

B. Polje

ob 8.30h

+ Ivica in družina DURGO
2. Miran, starši, bratje in sestre JANEŽ

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod. Njim sem

naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje 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.

