OBVESTILA:

na romanje in obiskali Božjo Mater Marijo
na Brezjah. Vabljeni.

- ORATORIJ 2017: DOTIK NEBES
V župniji Stari trg bomo imeli oratorij počitniški teden v župniji prvi teden v
avgustu: od 31. julija do 4. avgusta 2017.
Na oratoriju 2017 bomo pod naslovom
»Dotik nebes« spoznavali eno
najpomembnejših oseb v zgodovini
Odrešenja: Božjo mater Marijo.
Želimo si, da ne bi ostalo le pri poznavanju
te svete žene, temveč, da bi poskušali
Marijo vzeti tudi za svojo "mamo", ki nam
pomaga priti v naš večni dom.
Čaka nas torej tudi letos pet dni - polnih
smeha, zabave,
zanimivih novih iger,
ustvarjalnih delavnic
in sploh vsega
lepega. Skušali se
bomo česa novega
naučiti iz Marijinega
življenja.
Najlepše je preživljati
prosti čas skupaj s svojimi prijatelji, zato
vabljeni otroci od 5. leta starosti
naprej. Starši lahko svoje otroke prijavite
s prijavnico, ki jo dobite v cerkvi pod
korom, do nedelje, 30. julija. Prispevek je
20 eur na otroka, za vsakega naslednjega
otroka iz družine samo 5 eur. Vsak dan
bomo oratorij začeli ob 9h, končali ob
15.30h (če bi kdo potreboval tudi jutranje
varstvo, se lahko tudi dogovorimo). Za
udeležence oratorija bomo vsak dan
pripravili tudi toplo kosilo. Lepo vreme smo
naročili. Med tednom se bomo vsi
udeleženci verjetno odpravili z avtobusom

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

- ŽEGNANJE sv. Jakob Starejši PUDOB: v soboto, 22. julija bo soseska
sv. Jakoba (25. 7.) v Pudobu pred godom
svojega zavetnika obhajala žegnanjsko sv.
mašo ob 17. 30h. Vabljeni!
- KRIŠTOFOVA NEDELJA - 23. julij blagoslov avtomobilov »MOJ DAR BOGA
SLAVI – ZA VSE PREVOŽENE POTI«
Vaša dobrota rešuje življenja – to se
pokaže vsako leto ob Krištofovi nedelji. Pri
svetih mašah bomo molili za božje varstvo
na vseh naših poteh, po vsaki maši pa bo
blagoslov vozil. Ob tej priložnosti vas tudi
prosim, da v zahvalo za srečno prevožene
kilometre namenite svoj dar za misijonska
vozila. Bog vam povrni in sveti Krištof naj
vas varuje!
- ŽEGNANJE sv. ANA:
v soboto, 29. julija, bo po godu svoje
zavetnice soseska sv. Ane (26. 7.) obhajala
žegnanjsko sv. mašo ob 17. 30h. Vabljeni!
- VRAŽJI VRTEC - v nedeljo, 30. julija ne
bo nedeljske sv. maše v farni cerkvi sv.
Nikolaja v Babnem Polju, ampak ob 8.30h
v VRAŽJEM VRTCU za vse pobite
domačine. V primeru slabega vremena bo
maša v farni cerkvi.

- 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.

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
23. jul - Iga vas
30. jul - Siga
6. avg - Lož - Stari del
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

- KRIŽNA GORA - v soboto, 22. julija, bo
ob 8h zjutraj zaobljubljena sv. maša ob
koleri leta 1855 za VRH in PODGORO.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

23. jul

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

30. jul

Stanka ŠRAJ
Damjan FORJANIČ

Bernarda OKOLIŠ
Borut KRAŠEVEC

Marija TROHA
Olga TROHA

6. avg

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Frank GERBEC
Gašper KVATERNIK

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

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

letnik: 45
številka: 10
dne: 16. julij 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

MEJA
"Zelo rad gledam zemljevid Slovenije,
še rajši pa zemljevid sveta. V
domišljiji potujem skozi države in
kontinente. Zanimajo me podatki o
državah: koliko je prebivalcev,
kakšna so naravna bogastva, koliko
je vernikov, kateri religiji pripadajo…
Najbolj zanimivo je gledati zemljevide
Evrope od antike dalje. Evropa kot
celina se ni prav nič spremenila.
Reke, ki so tekle pred dva tisoč leti,
tečejo tudi danes. Gore so tam, kjer
so bile nekoč. Edina stvar, ki se na
zemljevidih iz stoletja v stoletje
nenehno spreminja, so meje med
kraljestvi in državami. To je glavno in
najbolj presenetljivo spoznanje!
Poglejmo za primer samo našo deželo.
V prejšnjem stoletju se je meja
spremenila kar štirikrat! Najprej smo
bili znotraj avstro-ogrskega cesarstva.
Nato po prvi svetovni vojni nastanejo
nove države. Čez dobri dve desetletji
so se po končani drugi svetovni vojni
meje na novo narisale še tretjič.
Zadnja, četrta sprememba je
posledica osamosvojitve.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Za meje, te namišljene črte, ki
obstajajo samo v knjigah in listinah,
je človek pripravljen celo moriti.
Spomnimo se samo nesmiselnih žrtev
na soški fronti. Milijoni mladih mož in
očetov je umrlo zaradi 'meje', ki je
zdržala dobrih dvajset let.
Tudi najbolj sveži mejni spor med
Slovenijo in Hrvaško je potrebno
gledati z zgoraj omenjeno
zgodovinsko izkušnjo. Smešno in
žalostno obenem je, da smo zaradi
neke črte sposobni drugega sovražiti,
ga označiti za izdajalca, 'neprijatelja'
in podobno.
Kot Jezusov učenec se vedno bolj
zavedam, da nam je vse podarjeno,
tudi domovina, njene gore, zemlja in
morje. Če Bog tako hoče, bomo smeli
še živeti tu, če se odloči drugače, pa
tudi prav.
Vem, da si moram prizadevati, da
brišem in ukinjam meje predvsem v
moji glavi in mojem srcu. Tam je izvor
naše omejenosti. Z božjo pomočjo pa
lahko postajamo podobni Bogu, ki
edini ljubi brezmejno."
Jože Čuk, župnik v Sori

SVETE MAŠE:
PON

17.7.

ČET
Stari trg

ob 19h

++ družina KOTNIK

Aleš, spokornik
Mt 10,34-42;11,1

Viševek

ob 17.30h

v zahvalo za uslišane prošnje za zdravje

TOR

Stari trg

ob 19h

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije

18.7.

2. Stanka AVSENIK

Elij iz Koštabone, diakon

2. Borut ZAKOVŠEK in Mimi

Mt 11,20-24

SRE

19.7.

Stari trg

ob 19h

Arsenij Veliki, puščavnik
Mt 11,25-27
ČET

20.7.

Marjeta Antiohijska,muč.
Mt 11,28-30
PET

21.7.

Danijel, mučenec
Mt 12,1-8
SOB

22.7.

Marija Magdalena, spokor
Jn 20,1-2.11-18

NED

23.7.

16. NEDELJA med
letom - KRIŠTOFOVA
Mt 13,24-43

2. Olga RAZDRIH (sorodnica)
Stari trg

ob 19h

+ Tomaž STERLE, obl.

24.7.

25.7.

26.7.

B. Polje

ob 17.30h

PET

28.7.

Stari trg

ob 19h

Viktor I., papež
Mt 13,18-23

SOB

29.7.

Marta, Lazarjeva sestra
Mt 13,24-30

3. TROHA Julka in Janez in brat Alfred (B.polje)

ob 17.30h

+ Jože DROBNIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Marija in Jože BAVEC, obl.

Sv. Ana

ob 17.30h

žegnanjska maša za sosesko sv. Ane

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ družina STERLE (Podgora 20)

2. URBIHA Jože

PON

Stari Trg

++ Dominik in Štefka ZABUKOVEC

30.7.

ob 17.30h

+ STERLE Jože, obl.

Stari trg

ob 19h

++ VEBER Franc in GMAJNARJEVI
2. za Božji blagoslov

Križna g.

ob 8h

zaobljuba ob koleri 1855 za VRH in PODGORO

Pudob

ob 17.30h

žegnanjska maša za sosesko sv. Jakoba

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Franc in Julka PREVEC, obl.
2. Ludvik STERLE (Kozarišče), obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ družina PINTARIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

31.7.

TOR

1.8.

++ Marija in Franc OVSEC

3.8.

ob 19h

++ starši STRLE in NARED

PET

2. starši ŽAGAR

Janez M. Vianney, arški žpk
Mt 13,54-58

4.8.

2. družina KODRCA, KOČEVAR
in družina TROHA (Babna P. 1)

Viševek

ob 17.30h

++ MLAKAR Terezija in ULE Zinka

Stari trg

ob 19h

++ Frančiška in Anton MLAKAR (Bajer)
2. Vera KOŠČAK

Stari trg

ob 19h

++ Viktor in Terezija in družina ŽNIDARŠIČ
2. AVSEC Alojzija Marija

B. Polje

ob 17.30h

++ za umrle na Rabu

Stari trg

ob 19h

++ družina in Viktor MULEC

Marija Snežna
Mt 14,1-12

B. Polje

ob 17.30h

++ Fani in Ivan POJE

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++MULEC Ivanka in Matevž, obl.

++ Anica in France OVSEC

SOB

2. RAVŠELJ Alojzija

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.

2. družina KODRCA in KOČEVAR

Evzebij iz Vercellija, škof
Mt 13,44-46

3. starši ŠRAJ in sinova Jernej in Jože

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

++ Anton in Helena TROHA in druž. KODRCA

++ za vse pobite Ložane

ČET

+ PALČIČ Ivanka, obl.

++ Helena in Anton TRUDEN, obl.

ob 19h

ob 19h

2. MULEC Vinko (sorodniki)

3. PETRIČ Ana (Rožnik)

ob 17.30h

Stari trg

ob 17.30h

Stari trg

ob 17.30h

B. Polje

Stari trg

Lidija, svetopisem. žena
Mt 13,47-53

Vrhnika

2. za Božji blagoslov in Marijino varstvo pri
delu animatorjev na oratoriju

sv. Rok

2.8.

++ Marija in Martin TROHA

Joahim in Ana, starši Mar
Mt 13,1-9

+ ONUŠIČ Ivanka, obl.

SRE

+ KRAJC Emilija (Kovačeva iz Dan), obl.

3. MLAKAR Rafael, obl.

+ Janez BAVEC, obl.

Alfonz M. Ligvorij, škof
Mt 13,36-43

ob 17.30h

ob 19h

ob 19h

Ignacij Lojolski, duhovnik
Mt 13,31-36

B. Polje

Stari trg

za vse pobite v Vražjem vrtcu
2. Danica PRIMC

2. Janez, obl. in Jožefa ANTONČIČ
Viševek

+ KRAŠEVEC Ferdo, obl.

Viševek

Vražji vrtec ob 8.30h

+ POJE Ivan, obl.

ob 19h

sin Franc in starši TROHA in druž. KUPCIČ

2. Nataša ŠKERBEC

17. NEDELJA med letom
Mt 13,44-52

ob 17.30h

++ Ivanka in Lojze KOTNIK
3. družina TEKAVČIČ MIHELČIČ in sorodniki, obl.

NED

Stari trg

Jakob Starejši, apostol
Mt 20,20-28
SRE

ob 19h

2. AVSEC Alojzija Marija
B. Polje

Krištof, mučenec
Mt 12,38-42

TOR

Stari trg

2. Ivana in Janez ŠOŠTARIČ

++ župnik VOLJČ, France in Stanko

3. TROHA Mirko, obl.
PON

27.7.

Goraz, Kliment in učenci
Mt 12,10-17

5.8.

6.8.

JEZUSOVA SPREMENITEV
NA GORI
Mt 17,1-9

2. RUPAR Ela in Leopold

2. KOMIDAR Frančišek
B. Polje

ob 8.30h

++ Pepca in Jakob KONC, obl.

