OBVESTILA:
- ROMANJE K NOVI ŠTIFTI
Sveta maša za romarje iz Kozarišč, ki
bodo romali peš in tiste, ki se jim
pridružijo pri Novi Štifti, bo v nedeljo,
13. avgusta 2017, ob 16. uri.
Odhod romarjev - pešcev bo v nedeljo,
13. avgusta 2017, ob 6,30 uri
zjutraj izpred vaške cerkve v
Kozariščah.
Zaradi organizacije avtobusa za
povratek in priprave toplega obroka,
se morate tisti, ki nameravate romati
peš in koristiti topel obrok ali se
vračati z avtobusom, prijaviti
Marjanu Truden GSM 041 840 291
ali Jožetu Šumrada - GSM 041 589
359, do vključno četrtka, 10. avgusta
2017.
- KRIŽNA GORA - zaobljuba za
Pudob in Iga vas: vabljeni, da
poromamo na Križno Goro k sv. maši
ob 8h v četrtek, 10. avgusta, da
izpolnimo zaobljubo ob smrtonosni
koleri, ki je kosila po dolini leta 1855.
- PRVI PETEK: ker smo na prvi petek
v mesecu avgustu imeli še oratorij v
Starem trgu, bom obiskal bolne in
ostarele ta v petek, 11. avgusta.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
13. avg - Lož - Mali Vrhek
20. avg - Podlož
27. avg - Podgora, Vrh, Babna Polica
- 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.
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

- SV. LOVRENC - žegnanje za Iga
vas in Sigo: po godu svojega
zavetnika sv. Lovrenca bo soseska
obhajala pri znamenju v Sigi, v
soboto, 12. avgusta, ob 17.30h
žegnanje. Sv. maši sledi druženje.
Vabljeni.
- POROKA: v soboto, 12. avgusta, ob
15h se bosta v cerkvi sv. Jurija v
Starem trgu poročila KRAŠEVEC
Damjan in GERBEC Andreja.
- VELIKI ŠMAREN - MARIJINO
VNEBOVZETJE:
v torek, 15. avgusta, obhajamo
slovesni in zapovedani praznik
Marijinega vnebovzetja, veliki šmaren.
Vsako leto se na največji Marijin
praznik posvetimo Devici Mariji in
izročamo v njeno varstvo. Radi
poromajmo ta dan v Marijine romarske
cerkve.
Ta dan bo sv. maša
v Starem trgu ob 7h,
v Babnem polju ob 8.30h in
v VIŠEVKU, ki obhaja tudi žegnanje,
ob 10h. Vabljeni k Mariji Vnebovzeti!
- sv. ROK - LOŽ - soseska sv. Roka v
Ložu obhaja v soboto, 19. avgusta, po
godu svojega zavetnika (16. avg.),
žegnanjsko sv. mašo ob 17.30h za vse

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

13. avg

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Helena MLAKAR
Ivanka MLAKAR

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

20. avg

Ivanka NELEC
Jelka TRUDEN

Janez AVSEC
Janja STERLE

Marija TROHA
Olga TROHA

27. avg

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Juta STERLE
Katarina KANDARE

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

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

letnik: 45
številka: 11
dne: 6. avgust 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
ČAS
Oče se je pozno vrnil domov iz službe,
utrujen in razdražljiv, in že pri vhodu
naletel na svojega sedemletnega sina,
ki ga je zvesto čakal. "Oči, oči, te
lahko nekaj vprašam?"
"Ja. Kaj je?" je odgovoril oče.
"Oči, koliko denarja zasluziš na uro?".
"To se pa tebe nič ne tiče. Zakaj
sprašuješ?" je oče odgovoril jezno.
"Samo rad bi vedel. Prosim povej mi,
koliko dobiš na uro?" je prosil mali
dečko.
"Dvajset evrov na uro." odgovori oče
mimogrede
"Oh," je sin zavzdihnil in povesil
glavo. Znova je pogledal gor in dejal,
"Ati, mi lahko posodiš deset evrov?"
Oče je postal še bolj jezen.
"Če si me o moji plači spraševal samo
zato, da ti lahko posodim nekaj
denarja, da si kupiš trapasto igračo
ali kakšno drugo neumnost, potem
odkorakaj naravnost v svojo sobo in
se spravi v posteljo. Razmisli o tem,
kako si bil sebičen. Vsak dan delam
dolgo in trdo in nimam časa za take
otroške igrice."
Mali deček je tiho odšel v sobo in
zaprl vrata za seboj. Oče se je usedel
na kavč in postajal še bolj jezen, ko je
razmišljal o sinovem poizvedovanju.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Le kako si drzne spraševati takšna
vprašanja; le zato, da bi dobil nekaj
denarja. Po eni uri se je mož umiril in
začel razmišljati, da je bil morda
nekoliko pretrd do svojega sina.
»Mogoče pa je nekaj zares potreboval
za tistih deset evrov, konec koncev me
zelo redko vpraša za kaj takega,« je
razmišljal. Oče je vstal, odšel do vrat
dečkove sobe in vstopil.
"Ali že spiš, sine?"
"Ne, oči, buden sem," je odgovoril
deček. "Malo sem razmišljal, mogoče
sem bil preveč strog do tebe," je dejal
oče.
"Dolg in naporen dan je za mano in
me je malo zaneslo. Tukaj imaš deset
evrov, ki si jih želel."
Deček se je postavil pokonci in se
srečno zasmejal, "O, hvala oči," je
zaklical. Potem je segel pod blazino in
vzel izpod nje še svoj prihranjen
denar. Oče, ki je videl, da ima fantek
še nekaj denarja, je znova postal
jezen. Fant je počasi štel svoj denar,
potem pa pogledal očeta.
"Zakaj pa si želel še več denarja, kot
ga imaš?" je ostro vprašal oče.
"Ker ga nisem imel dovolj, sedaj pa ga
imam," je vedro odvrnil deček.
"Oči, sedaj imam dvajset evrov. Sedaj
lahko kupim eno uro tvojega časa?..."

SVETE MAŠE:
PON

7.8.

ČET
Stari trg

ob 19h

Sikst II., papež
Mt 14,13-21
TOR

8.8.

+ PETRIČ Ana (Rožnik)
2. RAVŠELJ Alojzija

PET
Stari trg

ob 19h

Dominik, duhovnik

+ RAZDRIH Olga Ana
2. v zahvalo na čast Mariji Sedem žalosti

17.8.

9.8.

Stari trg

ob 19h

Terezija od Križa, muč.
Jn 4,19-24
ČET

10.8.

2. za živo in pokojno družino GORŠE
Stari trg

ob 19h

Lovrenc, diakon muč.
Jn 12,24-26
PET

11.8.

18.8.

Križna g.

ob 8h

zaobljuba ob koleri 1855 (za Pudob in Iga vas)

Stari trg

ob 19h

++ Ivana BARAGA, obl. in družina KANDARE

12.8.

sv. Rok

ob 17.30h

+ ANZELC Jožef, 7. dan

B. Polje

ob 17.30h

+ MIHELČIČ Stanko, obl.

Stari trg

ob 19h

++ KANDARE Anton, obl. in Marija

Ivana Šantalska, redov.
Mt 17,14-20

2. OVSEC Ivanka
ob 15h

za Božji blagoslov v zakonu KRAŠEVEC GERBEC

Siga

ob 17.30h

za sosesko sv. Lovrenca v Iga vasi

Stari trg

ob 7h

2. starši in 2 sinova PAVLIČ, obl.
NED

13.8.

19. NEDELJA
med letom
Mt 14,22-33

PON

14.8.

B. Polje
Stari trg

za farane

Stari trg

ob 19h

Sv. Rok

ob 17.30h

2. ŠRAJ Ema, obl.

20.8.

Stari trg

20. NEDELJA med letom
Mt 15,21-28

za sosesko sv. Roka v Ložu

ob 7h

za farane

ob 10h

+ BARAGA Franc, obl.
2. BARAGA Janez
+ Lojze KONC, obl.

B. Polje

ob 8.30h

Stari Trg

ob 19h

++ Janez in France KANDARE
in družina BARAGA

Pij X., papež
Mt 19, 16-22

B. Polje

ob 17.30h

++ starši Ivana in Franc KONC

TOR

Stari trg

ob 19h

3. Miran in starši MESTNIK
PON

21.8.

22.8.

2. družina MLAKAR in ŽAGAR

Devica Marija Kraljica
Mt 19,23-30
SRE

23.8.

ob 8.30h

+ŠOŠTARIČ Janez, obl.
2. Martin TROHA, obl.

2. na čast Materi Božji v zahvalo
Stari trg

ob 19h

++ družina AVSEC, MAHNE in MLAKAR
2. v zahvalo za vse prejete dobrote in milosti

+ INTIHAR Vekoslava, obl.

Pudob

ob 17.30h

++ LEKŠAN Venčeslav in Marija

++ starši VEBER

PET

Stari trg

ob 19h

+ Franc STERLE, obl.

2.za zdravje in
za pokojni družini PERUŠEK in HUTER

Ludvik IX., franc. kralj
Mt 22,34-40

MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren
Lk 1,39-56

Viševek

ob 10h

za sosesko Viševek

B. Polje

ob 8.30h

++ KONC Marija in Alojzij

SRE

Stari trg

ob 19h

+ OŽBOLT Ema

2. RAVŠELJ Alojzija

2. družina MOHAR
+ KOČEVAR Franc, obl.

SOB

24.8.

++ Terezija in družina LAVRIČ

Natanael, apostol
Jn 1,45-51

+ LEKŠAN Marija

ob 17.30h

++ starši GERL

ob 19h

ob 7h

sv. Rok

++ Antonija in družina LIPOVEC (BP75)

Stari trg

Stari trg

Rok, romar spokornik
Mt 18,15-20

NED

ČET

+ ŠUŠANJ Mirko, obl.

16.8.

2. Lavra in družina ŠKRBEC, obl.

3. Ivan ZABUKOVEC, obl.

++ družina MLAKAR in ZALAR

ob 17.30h

15.8.

Janez Eudes, duhovnik
Mt 19,13-15

ob 10h

B. Polje
TOR

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije

2. za umrle v Jermendolu
19.8.

Roza iz Lime, devica
Mt 20,1-16a

Maksimilijan Kolbe, muč.
Mt 17,22-27

ob 19h

SOB

2. oče in sin Slavko PETRIČ, obl.

ob 19h

Stari trg

ob 17.30h

+BRENCE Marija in družina ter Tanja PAVLETIČ

3. za prepotreben dež

+ PETRIČ Ivana, obl.
2. za zdravje v družini STERLE

B. Polje

+ RAZDRIH Olga Ana
2. družina STERLE, KOROŠEC,
KRANJC in KOZJEK

Klara, devica
Mt 16,24-28

SOB

++ KRAŠEVEC in ŠPEH

ob 19h

Helena, cesarica
Mt 19,3-12

Mt15,1-2.10-14

SRE

Stari trg

Evzebij, papež muč.
Mt 18,21-35;19,1

25.8.

26.8.

2. Ivan KOŠMERL

2. Marjeta, Franc in Marija MLAKAR
B. Polje

ob 17.30h

++ družina ŽAGAR in SKVARČA
++ Janez in Anamarija OKOLIŠ

Stari trg

ob 19h

Ivana Bichier, red. ustanov.
Mt 23,1-12

B. Polje

ob 17.30h

++ Fani in Ivan POJE

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Anamarija in Janez OKOLIŠ

27.8.

2. za Božje varstvo pred neurjem

21. NEDELJA med letom
Mt 16,13-20

2. STERLE Ivan, obl.
B. Polje

ob 8.30h

++ Angela, Jože in družina TROHA, obl.

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.

