OBVESTILA:
- DANE - ŽEGNANJE: po godu svojega
zavetnika bo soseska sv. Izidorja v Danah v
soboto, 20. maja, ob 17.30h obhajala
žegnanje. Vabljeni!
- ŠKRILE - ŽEGNANJE: po godu svojega
zavetnika soseska sv. Urbana v soboto, 25.
maja, ob 17.30h obhaja žegnanje.
- ŽEGNANJE - GORENJE JEZERO: soseska sv.
Kancijana na Gor. jezeru obhaja v soboto, 3.
junija, ob 17.30h žegnanje. Vabljeni.
- PROŠNJI DNEVI:
pred praznikom Gospodovega vnebohoda
obhajamo ti. prošnje dneve, v katerih prosimo
Gospoda za blagoslov na polju in za
odvrnenje od hude ure. Naravne nesreče nas
vedno znova opominjajo, kako je naše življenje
in imetje zelo negotovo. Božja beseda pove: "Nič
ni tisti, ki sadi in seje, ampak ta, ki daje rast,
Bog." Kuge, lakote in vojske - reši nas, o
Gospod! Zavedati se moramo, da je vse v božjih
rokah.
Sv. maša in molitev v ta namen bo v ponedeljek
v Viševku, v torek pri sv. Petru v Ložu, v sredo v
Podcerkvi. Vabljeni.
- GOSPODOV VNEBOHOD: v četrtek, 25. maja,
obhajamo slovesni praznik, udeležimo se
praznične sv. maše ob 17.30h v Babnem Polju
ter ob 19h v Starem trgu.
- PRVO SVETO OBHAJILO:
Slovesnost bo v nedeljo, 28. maja,
ob 8h v Babnem Polju (1 prvoobhajanka) in
ob 10h v Starem trgu (15 prvoobhajancev).
Ves teden pred praznikom bomo prvoobhajanci
in njihovi starši vsak večer ob 19h prihajali k ti.
DEVETDNEVNICI v Stari trg. Otroci naj bodo
vsaj 15 min pred mašo v prezbiteriju. Po maši
bodo vsak dan tudi krajše vaje za sodelovanje
pri nedeljskem slavju.

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
21. maj - Viševek
28. maj - starši prvoobhajancev
4. jun - Markovec
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

Čiščenje farne cerkve urejanje okolice bo v
petek ob 14h (po dogovoru s starši!)
Prva sveta SPOVED za otroke, ki se
pripravljajo na prvo srečanje z Jezusom, bo v
petek, 26. maja, ob 18h. V tem času bo na
voljo tudi spovednik za starše in sorodnike
prvoobhajancev.
V Starem trgu se bo v nedeljo ob 10h sprevod
prvoobhajancev skupaj z obema staršema začel
pred kaplanijo, prvoobhajanci bodo med mašo
spredaj v prezbiteriju, okrog oltarne mize, za
starše slavljencev pa bodo rezervirane prednje
klopi. Prosim, da to upoštevate.
Toplo vam priporočam, da se tudi v svojih
osebnih molitvah spomnite vseh letošnjih 16
fantkov in deklic, da bi bil tudi njim Jezus v
Presveti hostiji vse življenje zaupen življenjski
sopotnik.
- PRVI PETEK: v petek, 2. junija, bom obiskal
bolne in ostarele in jim prinesel sv. obhajilo na
dom. Zjutraj ob 8h in zvečer 1 uro pred mašo bo
možnost za redno mesečno spoved. Vabljeni
tudi k skupni pobožnosti na čast Srcu
Jezusovemu in Marijinemu 1 uro pred mašo.
- SPRIČEVALA: v nedeljo, 4. junija, bomo
zaključili z veroučnim letom 2016/17. Bogu
se bomo pri maši zahvalili za veroučne urice, pri
katerih smo skušali rasti v veri in ljubezni do
Boga in bližnjega. Po maši bomo razdelili tudi
spričevala.
- GLAVNI SHOD NA KRIŽNI GORI bo na
binkoštno nedeljo, 4. junija, ob 15h. Sv.
maša na praznik binkošti bo v farni cerkvi v
Starem trgu ob 7h in ob 10h. Popoldne ob 15h
pa na Križni gori. Vabljeni, da ob 14h skupaj
tudi zmolimo križev pot pri kapelicah do
cerkve sv. Križa na Križni Gori.
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

21. maj

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Marko GORŠE
Mirjam KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

28. maj

Ivanka NELEC
Jelka TRUDEN

starši
prvoobhajancev

Marija TROHA
Olga TROHA

4. jun.

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Romana MULEC
Romana NARED

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: 7
dne: 14. maj 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

MARIJA BOŽJA MATI
Eno samo mater poznamo v
zgodovini sveta, o kateri ljudje
tudi grdo govorijo. Nihče še ni
slišal, da bi kdo rekel
žal besedo nad
Mohamedovo,
Konfucijevo, Hitlerjevo,
Stalinovo materjo, tudi
nad Judeževo materjo
ne. Koliko jezikov pa je
obrekovalo in koliko
peres je omadeževalo
Jezusovo mater! Kaj je
vendar storila ta uboga
mati, da se z njo tudi
grdo ravna, da je tako
osovražena,
prezirana?
Predstavljajte si, da bi živeli pred
vašo mamo in da bi jo lahko
oblikovali po svoji zamisli. Mar je
ne bi naredili najlepše izmed vseh
mater, ki so kdaj koli živele na
tem svetu? In Gospod Jezus, Božji
Sin, ki je prav to možnost imel, jo

Babno Polje - sv. Nikolaj

je naredil po svoji zamisli, ker je
bil pred njo, kakor je kipar pred
svojo stvaritvijo.
Veliko skrbi in modrosti je vložil
Stvarnik v "urejanje" tistega
rajskega vrta, kjer naj
bi se poročila prvi mož
in prva žena, a še
veliko več ljubezni je
vložil v pripravo tistega
vrta, v katerega se mu
ni bilo treba sramovati
poslati svojega Sina;
vrta, v katerem se ni
mogla splaziti hudobna
kača, vrta, v katerem
se ni slavila poroka
med človekoma, ampak
med Bogom in
človekom. Med vsemi
ženskami sveta je pač samo
Marija slišala angelski pozdrav:
,,Veseli se, milosti polna" (Lk 1,
28).

ČET

PON

15.5.

Stari trg

ob 19h

Izidor, kmet; Zofija, muč.
Jn 14,21-26

ob 19h

+ OŽBOLT Ema

ob 17.30h

++ Emanuel in starši KONC

2. družina OVSEC

B. Polje

PET

Stari trg

ob 19h

+ ŠEPEC Marija, obl.

3. ČABAKOVIČ Marija, obl.

Filip Neri, duhovnik
Jn 6,52-59

TOR

16.5.

B. Polje

ob 17.30h

+ JANEŽ Tone, obl.

Stari trg

ob 19h

++ PALČIČ Ivanka in Anton

Janez Nepomuk, muč.
Jn 14,27-31a

SRE

17.5.

19.5.

21.5.

6. VELIKONOČNA
nedelja - turizma
Jn 14,15-21
PON

22.5.

23.5.

Servul Tržaški, mučenec
- PROŠNJI DAN
Jn 16,5-11
SRE

24.5.

Marija Pomagaj
- PROŠNJI DAN
Jn 2,1-11

++ OVSEC Janez in Frančiška

Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Rafael, obl.

NED

Stari trg

ob 7h

2. družina ŠKERBEC

7. VELIKONOČNA nedelja
ned. sredstev družb. obvešč.
prvo sv. obhajilo
Jn 17,1-11a

3. MLAKAR Marija, obl.
Stari trg

ob 17.30h
ob 19h

+ PRINC Dana
2. BARAGA Franc

PON

Maksim Emonski, škof
Jn 16,29-33

Viševek

ob 17.30h

Stari trg

ob 19h

++ TURK Marija in Veronika Tokić

Stari trg

ob 17.30h
ob 19h

28.5.

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije
3. v dober namen
+ Matjaž KOČEVAR, obl.

29.5.

Dane

ob 17.30h

za sosesko sv. Izidorja v Danah

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Helena MAHNE
2. Franc BAVEC, obl.

B. Polje

ob 8.30h

+ KONC Alojz, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Ivan ŽAGAR, obl.
2. na čast sv. Družini v zahvalo in priprošnjo
za zdravje (Komidar)
3. ZAKRAJŠEK Gabrijela

Viševek

ob 17.30h

za blagoslov na polju in za odvrnenje od hude ure

Stari trg

ob 19h

++ družina BAVEC (Kozarišče)

ob 19h

+ Ivanka KRAŠEVEC, obl.

ob 19h

+ LEKŠAN Marija
2. Vinko MULEC
3. za zdravje in blagoslov pri hiši

ob 17.30h
ob 19h

Obiskanje Device Marije
Lk 1,39-56

B. Polje

ob 17.30h

++ Valentin in Viktorija ĐURAN

ČET

Stari trg

ob 19h

+ KOMIDAR Frančišek (Klance)

SRE

31.5.

1.6.

2. družina KODRCA in KOČEVAR

2. Janez NARED, obl.
3. za zdravje
Viševek

ob 17.30h

+ TROHA Jožefa (Babna Pol.), 30. dan

Stari trg

ob 19h

++ družina FLISEK in KOS

Marcelin in Peter, mučenca
Jn 21,15-19

Viševek

ob 17.30h

+ RAVŠELJ Alojzija, 30. dan

SOB

Stari trg

ob 19h

+ AVSEC Miroslav, 30. dan

PET

2.6.

3.6.

2. družina KOVAČ

Karel Lwanga in ugandski
mučenci
Jn 21,20-25

4.6.

2. Janez TRUDEN (Nadlesk 21), obl.
3. KOMIDAR Frančišek
ob 16h

Podcerkev ob 17.30h

za blagoslov na polju in za odvrnenje od hude ure

poročna maša STRLE - PINTARIČ

Gor. jezero ob 17.30h

za sosesko sv. Kancijana

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Jakob in Ivana BARAGA
2. Marija STERLE, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ Rozi, Ivana in družina MLAKAR

Križna g.

ob 15h

3. SEDEJ Vid
+ Marija in Jakob AVSEC

2. MULEC Vinko (sorodniki)
3. VEBER Franc in GMAJNARJEVI

++ Ana in Anton ŽNIDARŠIČ
++ SEŽON- KANDARE
2. v zahvalo

Justin, mučenec
Jn 17,20-26

BINKOŠTI
glavni shod na Križni Gori
Jn 20,19-23

Stari trg

Stari Trg

Viševek
Stari trg

NED

za blagoslov na polju in za odvrnenje od hude ure

+ KONC Viktor, obl.

+ Marija RAVŠELJ (Viševek 5)

3. na čast M. Božji in sv. Antonu za zdravje
ob 17.30h

ob 8.30h

++ starši France in Marija OŽBOLT

30.5.

2. družina LAVRIČ (Kozarišče)
sv. Peter

3. starši GERL in bratje
B. Polje

ob 19h

Kancijan in oglej. mučenci
Jn 17,1-11

3. na čast Materi Božji v zahvalo

za farane

ob 17.30h

3. za Božje varstvo in v zahvalo
+ ZAKOVŠEK Borut, obl.

2. Francka ULE (Kozarišče), obl.
ob 10h

Stari trg

2. starši RUPARČIČ
+ LEKAN Feliks, obl.

++ Anton in Antonija KORDIŠ

B. Polje
TOR

2. Anton in starši BARAGA (Kozarišče 15)

Marjeta Kasijska, redov.
- PROŠNJI DAN
Jn 15,26-27;16,1-4a

TOR

ob 19h

2. starši in brat ANTONČIČ
ob 17.30h za sosesko sv. Urbana na Škrilah

Bernardin Sienski, duhov.
Jn 15,18-21

NED

+ NELEC Zofija Jožefa, obl.

Stari trg
Škrile

B. Polje
20.5.

ob 17.30h

Alojzij Grozde, mučenec
Jn 16,23-28

Krispin, redovnik
Jn 15,12-17

SOB

3. za zdravje
Viševek

+ ZAKRAJŠEK Gabrijela, 7. dan

Janez I., papež muč.
Jn 15,9-11
PET

3. v dober namen za družino ČRNIGOJ

27.5.

2. v zahvalo in prošnjo za Božji blagoslov

ob 17.30h

B. Polje
18.5.

SOB

26.5.

2. LEVEC Ivanka

Viševek
Jošt, puščavnik
Jn 15,1-8

ČET

2. na čast Sv. Duhu za ponesrečeno Olgo

25.5.

++ starši KOČEVAR in TRČEK

Stari trg

GOSPODOV VNEBOHOD
Mt 28,16-20

SVETE MAŠE:

++ Robert in Marija ŠEPEC

