- OTOK: po godu svojih zavetnikov Primoža in
Felicijana bo soseska na Otoku v soboto, 10.
junija, obhajala žegnanje. Sv. maša bo ob 12h.
- KNEŽJA NJIVA: pred nedeljo Svete Trojice
bomo obhajali žegnanje na Knežji njivi v soboto,
10. junija ob 17.30h. Vabljeni!
- POČITNICE NA MORJU - RISIKA - otok Krk:
Tudi letos bomo v okviru župnije letovali na
morju na otoku KRK v Risiki. Skupne počitnice
so namenjene za ministrante, pevce, mladino in
družine z več otroki:
- 1. teden: od pon. 26.6. do pet. 30.6..
- 2. teden: od pon. 3.7. do pet. 7.7.
Sestanek za vse, ki bi šli radi zraven, bo v
ponedeljek, 12. junija, ob 19.30h v kaplaniji
(po večerni maši).
- SV. REŠNJE TELO IN KRI: v četrtek, 15.
junija, obhajamo slovesni in zapovedani praznik
Sv. Rešnjega telesa in krvi. Sv. maše ta dan
bodo ob 19h v Starem trgu in ob 17.30h v
Babnem Polju.
Letos bomo imeli telovsko procesijo raje na
nedeljo po prazniku, in sicer 18. junija, ob
10h v Starem trgu in ob 8.30h v Babnem
Polju.
Po maši bo PROCESIJA z Najsvetejšim po našem
kraju in blagoslov z Najsvetejšim na vse štiri
neba pri "Telovskih" oltarjih.
Postavili bomo štiri oltarje:
1. oltar: na parkirišču pod skednjem
- postavite in krasite ga Kozarišče in Šmarata
2. oltar: na zelenici pred občino
- postavite in okrasite ga Viševek in Vrhnika
3. oltar: na zelenici za cerkvijo,
- postavite in krasite ga Pudob in Nadlesk
4. oltar: na zelenici pod zvonikom,
- postavite ga Podgora in Iga vas.
Pri slovesnosti sodelujmo vsa župnija: pridite vsi
ministrantje, pa pevci, veroukarji, mladina,
starši, in seveda tudi prvoobhajanci, ki boste pri
oltarjih potresali rožice Najsvetejšemu pred
oltarji (s seboj prinesete košarice z nabranimi
rožicami). Na ta način bomo tudi kot župnijska
skupnost zunaj cerkve - javno izpovedali vero v
trajno navzočnost Boga v Najsvetejšem
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
11. jun - Vrhnika, Knežja njiva
18. jun - Stari trg
25. jun - Dane
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Odgovarja: župnik Boštjan Modic

zakramentu ter prosili za blagoslov našega
kraja in naše župnije. Ključarje naprošam, da se
dogovorite med seboj za nošnjo čimvečjega
števila bander (farnega in tudi bander iz
podružnic).
- ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV in
OSTARELIH na BREZJE: v soboto, 17. junija
bo 49. narodno romanje bolnikov na Brezje. Ob
9. uri se na trgu pred baziliko Marije Pomagaj
začne priprava na mašo s petjem in molitvijo
rožnega venca. Ves dopoldan bo priložnost za
spoved. Med mašo možnost za bolniško
maziljenje. Slovesno romarsko mašo ob 10h na
trgu pred baziliko bo vodil ljubljanski pomožni
škof g. France ŠUŠTAR.
- DIES SANCTIFICATIONIS: duhovniki
Cerkniške dekanije bomo letos obhajali dan
posvečenja na skupnem romanju k sv. Ambrožu
v Turino in Milano v Italiji. Od ponedeljka, 19. do
srede, 21. junija bom odsoten iz župnije, v
nujnih zadevah se obrnite na g. Toneta Marklja.
- PRVI PETEK -že v petek, 23. junija, bom
obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom, ker bom na prvi petek v
juliju še na morju z otroci.
- ŽEGNANJE sv. Peter LOŽ: soseska sv. Petra
v Ložu bo pred godom svojega zavetnika v
soboto, 24. junija, obhajala žegnanjsko mašo
ob 17.30h. Pri maši bomo prosili tudi za
domovino.
- KRST: v nedeljo, 25. junija, bo sv. mašo ob
10h v Starem trgu vodil g. nadškof Stanislav
ZORE in ob tem krstil deklico Marijo ŠEBENIK,
9. otroka Rudija in Marte ŠEBENIK iz Viševka.
Skupaj z njihovo družino se veselimo tega
lepega dogodka tudi vsa naša župnija.
- BABNO POLJE - CELODNEVNO ČEŠČENJE:
v nedeljo, 25. junija, bo v župniji Babno polje
dan celodnevnega češčenja. Vabljeni k molitvi
pred Najsvetejšim. Jutranja nedeljska maša bo
kot običajno ob 8.30h, ob 13h bo izpostavljeno
Najsvetejše v češčenje, ob 17h pa bo zaključek
molitve s sv. mašo.
- 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.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

11. jun

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Simona LEVEC
Suzana KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

18. jun

Stanka ŠRAJ
Damjan FORJANIČ

Mirjam ŠTEFANČIČ
Tajda STERLE

Marija TROHA
Olga TROHA

25. jun.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Tatjana STRLE
Tomaž KVATERNIK

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

letnik: 45
številka: 8
dne: 4 junij 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

ZGODBA ZA KONEC ŠOLSKEGA
IN VEROUČNEGA LETA
Ko je imel Janezek šest let, je
spremljal svojega očeta. Opazil je,
da je oče ukradel bankovec za
dvajset dolarjev. "Vse je v redu,
sine. Saj vsi delajo tako."

Babno Polje - sv. Nikolaj

vprašanj. Kmalu so ugotovili, da je
fant sleparil in poslali so ga
domov. Starši so bili silno
razočarani. Očitali so mu: "Kako si
nam mogel storiti tako sramoto?
Če svet odraslih česa ne prenese,
je to nepošten človek."

Ko je imel Janezek devet let, je šel
s svojo mamo po nakupih.
Blagajničarka se je zmotila in ji
vrnila preveč denarja. Ko je mati
spravljala denar v denarnico, je
sinu prišepnila: "Saj bi vsak tako
naredil".
Pri šestnajstih je dobil prvo službo
v veleblagovnici. Njegova naloga je
bila, da je na dno zaboja položil
prezrele paradižnike, manj zrele
pa na vrh. Delovodja mu je rekel:
"Tako bomo naredili dober posel."
Ko je bilo Janezu devetnajst let, je
prišel v študentski dom. Nekega
dne se mu je približal študent in
ga prosil, da bi odgovoril na nekaj

****
Slab zgled staršev in slaba vzgoja
rodita najslabše ljudi.

SVETE MAŠE:
PON

5.6.

Marija, Mati Cerkve
- binkoštni ponedeljek
Lk 2,16,21
TOR

6.6.

ČET
Stari trg

ob 19h

2. v priprošnjo Božji Materi Mariji za srečen
porod in za zdravje
B. Polje

ob 17.30h

++ Frančiška in Milan TROHA (BP70), obl.

Stari trg

ob 19h

+ Ludvik KANDARE, obl.

Norbert, škof
Mr 12,13-17

SRE

7.6.

++ družina LEKŠAN

15.6.

Sv. REŠNJE TELO IN KRI
Jn 6,51-58
PET

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

SOB

Stari trg

ob 19h

Stari trg

ob 19h

+ OŽBOLT Ema

Rajner, samotar
Mt 5,33-37

B. Polje

ob 17.30h

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

na čast M. Romarici za blagoslov slovenije

2. Janez, Terezija BAVEC in Justina JEMEC

17.6.

B. Polje

ob 17.30h

++ Janez in Ana ŽNIDARŠIČ

PET

Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Marija (St. trg)
3. RAVŠELJ Alojzija
+ ŠOŠTARIČ Ivana, 7. dan

Nazarij, škof
Mt 5,38-42

14.6.

Valerij inRufin, mučenca
Mt 5,17-19

ob 19h

++ Frančiška in Ivan ŠPEH, obl.
2. za božje varstvo otrok

Otok

ob 12h

Knežja nj.

ob 17.30h žegnanjska za sosesko Sv. Trojice

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Janez STERLE (Kozarišče 40), obl.

Alojzij Gonzaga, redovnik
Mt 6,1-6.16-18

3. TRUDEN Ivana, obl.

ČET

Stari trg

ob 19h

+ ŠOŠTARIČ Janez

Janez Fisher, škof
Mt 6,7-15

Viševek

ob 17.30h

PET

Stari trg

ob 19h

++ starši GERL
2. starši Jožefa in Anton ŠEPEC

ob 8.30h

Stari trg

ob 19h

za sosesko sv. Primoža in Felicijana

Stari trg

ob 19h

TOR

20.6.

SRE

21.6.

22.6.

++ družina MOHAR in ŠIRAJ, obl.

Kozarišče

ob 17.30h

++ družina RAVŠELJ in ŠPEHAR

++ Robert in Marija ŠEPEC
in Majda DEBEVEC
2. INTIHAR Ljudmila

Stari trg

ob 19h

+ Alojz LEKŠAN
2. za blagoslov v življ. Bena ŽNIDARŠIČ
++ starši URBIHA in ŽNIDARŠIČ
2. KRAŠEVEC Srečko, obl.
+ KLANČAR Ivana, 30. dan
3. na čast Srcu Jezusov. za sosesko Viševek

23.6.

SRCE JEZUSOVO
Mt 11,25-30

SOB
ob 19h

ob 19h

Adalbert, škof
Mt 5,43-48

2. KOMIDAR Franc (Lož)
Stari trg

Stari trg

++ starši ANTONČIČ in družina RIGLER
2. starši in bratje TRUDEN (Nadlesk)

Anton Padovanski, redov.
Mt 5,13-16
SRE

++ ĐURAN Viktorija in Valentin

Stari Trg

ob 19h

Eskil, mučenec
Mt 5,1-12
13.6.

ob 8.30h

Stari trg

2. MLAKAR Franc in Ivana

TOR

3. starši in bratje GRIS
B. Polje

ob 17.30h

B. Polje
12.6.

19.6.

2. ŽAGAR Milka (Smelijevo n.), obl.

B. Polje

SVETA TROJICA
Jn 3,16-18

PON

18.6.

PON

2. TROHA Anton, obl.

++ starši MALNAR, obl.
2. Antonija PAVLETIČ

Medard, škof
Mr 12,28b-34

2. KRANJC Gabrijela

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije
3. družina KODRCA in KOČEVAR

3. družina KODELA in VESEL
11. nedelja med letom
TELOVSKA PROCESIJA
Mt 9,36-38;10,1-8

11.6.

++ LUKOVI: starši, bratje in sestra (BP70)
3. ŠOŠTARIČ Alojz in Franc

+ Rok MIHELČIČ in Alojz KOMIDAR

NED

2. RAVŠELJ Alojzija

+ ZAKRAJŠEK Gabrijela, 30. dan

ob 19h

Bogumil Poljski, škof
Mr 12,38-44

+ Ivan FERBEŽAR

ob 17.30h

Stari trg

10.6.

brata Anton, Jože in sin Anton MLAKAR,obl.

Viševek

NED

SOB

2. za žive in pokojne iz družine POJE

16.6.

+ RAZDRIH Olga Ana, 7. dan

Primož in Felicijan, muč.
Mr 12,35-37

ob 17.30h

Beno iz Meissna, škof
Mt 5,27-32

ob 17.30h

9.6.

B. Polje

+ Stanko in Frančiška ŠPEH, obl.

3. Feliks LEKAN

Viševek
8.6.

ob 19h

2. v zahvalo za zdravje

Robert Newminstrski,opat
Mr 12,18-27

ČET

Stari trg

24.6.

+ MULEC Vinko (sorodniki)
2. v zahvalo in blagoslov pri delu

(Košmrl)

3. na čast Materi Božji za zdravje
Nadlesk

ob 17.30h

zaobljuba ob koleri 1855. leta

Stari trg

ob 19h

++ Terezija in Viktor ŽNIDARŠIČ

2. LEVEC Ivanka

Rojstvo Janeza Krstnika
Lk 1,57-66.80

sv. Peter

ob 17.30h

žegnanjska za sosesko v Ložu

zaobljuba na čast Srcu Jezusovemu

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ AVSEC Alojzija Marija, 30. dan

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.

25.6.

2. družina KVATERNIK (Šmarata), obl.

12. NEDELJA med letom
Mt 10,26-33

2. URBIHA Marija, Ludvik in Janez, obl.
B. Polje

ob 8.30h

++ Marija in družina VEBER (BP84)

ob 17h

++JAKOBOVI

