PON

16.5.

Stari trg

Janez Nepomuk, muč

TOR

17.5.

Stari trg

18.5.

Stari trg

Jošt, puš

SRE

Janez, I., pp-muč

ČET

19.5.

Stari trg

SKLEP 9. DNEVNICE
PRED BIRMO,
SREČANJE S ŠKOFOM
BIRMOVALCEM

PET

20.5.

2. ++ Jakob in Ivana BARAGA ter ++ BARAGA in KANDARE

Stari trg

Bernardin, duh

SOB

21.5.

SLOVESNOST
SVETE BIRME
Krištof in mehiški

NED

22.5.

Stari trg
Stari trg
Stari trg

6.
VELIKONOČNA
NEDELJA
Stari trg
nedelja turizma

+ Anton BARAGA (Kozarišče)
2. v čast in zahvalo Svetemu Duhu
ob 19.00h ++ Srečko, obl. in Kristina KRAŠEVEC
2. ++ družini PERUŠEK in HUTTER
3. za zdravje
ob 19.00h + Rafael INTIHAR, obl.
2. na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
ob 19.00h ++ Maks BAVEC in starši ter brata ANTONČIČ
ob 19.00h

3. + Kristina KRAŠEVEC
+ Franc BAVEC, obl.
2. ++ starši Janez in Ivana PALČIČ ter sinova
ob 10.00h za birmance
2. + Anica TRILLER
ob 17.00h poročna maša Sara GRGINČIČ in Janko LEVSTIK
ob 7.30h
za farane
2. ++ Francka in Feliks ULE, obl.
3. za zdravje
ob 19.00h

ob 10.00h ++ starši ANTONČIČ in ++ družini RIGLER in TRUDEN

(Jn 14,23-29)

B. Polje

ob 8.30h

PON

Viševek

ob 19.00h

23.5.

prošnji dan

TOR

24.5.

Lož-sv. Peter ob 19.00h

prošnji dan
MARIJA,
POMOČNICA
KRISTJANOV

SRE

25.5.

Podcerkev ob 19.00h

prošnji dan

ČET

26.5.

GOSPODOV
VNEBOHOD
Filip Neri, duh

PET

27.5.

Stari trg

ob 8.00h

B. Polje

ob 17.30

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 18.00h

Alojzij Grozde, muč

SOB

28.5.

Anton Julijan, muč

Dane-Škrilje ob 19.00h

NED

29.5.

Stari trg
7.VELIKONOČ
NA NEDELJA Stari trg
nedelja sredstev

ob 7.30h
ob 10.00h

družbenega
obveščanja

(Jn 17,20-26)

B. Polje

ob 8.30h

+ Marija MAUHAR, 1. obl.
2. ++ Nežka in Alojz MULEC
prošnji dan za sosesko
2. + Vanja PERUŠEK, 1. obl.
3. ++ Ana in Ludvik ZADEL
4. vsi ++ iz soseske VIŠEVEK
prošnji dan za sosesko
2. + Franc MLAKAR, 1. obl.
3. + Jože ŽUKOVEC
4. + Frenk BAVEC (Ljubljana)
prošnji dan za sosesko
2. ++ družina FORJANIČ
za nove duhovne poklice
++ družina BRANCELJ
++ Janez in Angela SRPAN
2. ++ Frančiška GERL in Mimi PERKO
+ Alojz AVSEC, 1. obl.
2. + Justin BAVEC
+ Anton POJE
2. + Ivanka KRAŠEVEC, obl.
žegnanje
za farane
2. v zahvalo in priprošnjo
++ Matevž in Ivanka MULEC, obl. (G. Jezero)
2. ++ starši in bratje GERL
+ Alojz KONC, 6. obl.

NAŠE OZNANILO

OZNANILO ŽUPNIJ STARI TRG PRI LOŽU IN BABNO POLJE
let. 50 številka: 6 dne: 1. maj 2022 ● www.zupnija-staritrg.si ● FB:@svetijurijst
ŽUPNIJSKI URAD STARI TRG PRI LOŽU
Pot na Ulako 5 1386 Stari trg pri Ložu 01/7058-960
ODGOVARJA: žpk. Blaž DOBRAVEC 031/771-113
blaz.dobravec@gmail.com
duhovni pomočnik: Anton Markelj 041/315-788
bolniška župnija LJUBLJANA: 041 613 378

Šmarnično = sv. Marijino
Bosi trgali smo vsak dan v rosi za oltarčke
cvetni slak. Če spomin ne vara, je tako
napisal primorski pesnik. In dodal: … kje
si tiste vere vir, grebel bi te z golo roko;
kaj si res tako globoko, da ne
najdem te nikjer? Koroški
pisatelj je pa kot otrok
premagal siloviti strah in se
spustil v globel Pekel nabrat za
mamo šopek solzic. To je bil
Prežihov Voranc. Oba sta iz
srčne želje želela nekoga
razveseliti s šmarnicami. Ta
nebeški in oni družinski obraz:
Marijin in mamin; oba sta
vrelec življenja. A šmarnice so
tudi majski obred. Cerkev se
odene v majniško aromo
duhovne narave, ko prihajamo
'jokat tihe litanije, se kesat za
hudobije tega našega sveta', da bi se
spravil s seboj in ubral pot do Božjih livad.
Koliko smrti bruha iz orožja prav ta čas na
tem planetu človeštva? Nas zadeva le iz
dnevnih poročil, vendar je obenem že
omajan tudi naš mir. Kuge, lakote in
vojske reši nas, o Gospod. Lačni nismo,
covidno kugo še premagujemo, a vojne
žal rožljajo blizu. Veliko ljudi v bližnji
daljavi se ne zmore veseliti razcvetelega
maja, ker je njihova stvarnost beg pred
smodnikom in ruševinami. In kje je naše
vere vir? Mar ne tudi v Marijinem nedrju?
Prav zato je prav, da nam šmarnice
zadehtijo po Njej in po aromi neba, kakor
jo je občutil pokojni nadškof pesnik Jožef
Pogačnik: »Spet nad nami mila modra
boči se sinjina mehka, vzdihnil bi, pa bi se
premaknila.« Naj se nam primakne v
bližino in globino srca.
Berta Golob

URADNE URE:
OB PONEDELJKIH MED 10.00 IN 12.00 TER VSAK DAN PO
SVETI MAŠI V STAREM TRGU.
V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC SO URADNE URE SAMO PO
SVETI MAŠI. OB NEDELJAH IN PRAZNIKI NI URADNIH UR.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST
V obeh župnijah s pomočjo mamic—animatork
organiziramo šmarnice za otroke. Potekale bodo
vsak dan med ponedeljkom in soboto v obeh
župnijskih cerkvah in po nekaterih vaseh. Ko je
redna tedenska maša v Starem trgu ali na
podružnici, šmarnice potekajo skupaj s
sveto mašo. (Primer: šmarnice v Viševku so
ob 18.00, ko je tam maša ob 19.00, so
šmarnice ob tej uri, torej ob 19.00!).

Letos
bodo
otroci in ostali
prisluhnili
branju Tadeje
Roblek
z
naslovom: Dva
velikana in še večja Mamica. Zgodba
na otrokom primeren način predstavi
življenje svetnika Frančiška Saleškega in
Janeza Boska.
Šmarničarji bodo vsak dan dobili
pobarvanko, ki se nanaša na zgodbo. Najbolj
pridni in zvesti otroci, bodo po koncu šmarnic
prejeli lepo nagrado.
STARI TRG: ob 19.00
BABNO POLJE: ob 18.00
NADLESK: ob 19.00
VIŠEVEK: ob 18.00
KOZARIŠČE: ob 18.30

OBVESTILA:
-SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH: kot
običajno, med majem in septembrom ob
ponedeljkih in četrtkih obhajamo večerne maše
na podružnicah. Povabljeni ste, da darujete za
svete maše v svoji soseski ter da ste navzoči,
ko se Najsvetejša daritev obhaja v vaši vasi.
Naj bo to dogodek milosti za vso vašo sosesko!
-TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE
POKLICE 2.-8. 5.: pri sv. mašah med
tednom bomo prisluhnili nagovorom ter zmolili
molitev za nove duhovne poklice.
-PRVI PETEK, 6.5.: župnikov obisk bolnikov
v maju odpade. Hvala za razumevanje.

-OBVEZNE MINISTRANTSKE VAJE bodo v -ŽEGNANJE ZA DANE NA ŠKRILJAH: sosesoboto, 7.5. ob 9.00 ter v petek, 20.5. ob ska sv. Urbana bo žegnanjsko sveto mašo
obhajala v soboto, 28.5. ob 19.00. Vabljeni!
18.00 v Starem trgu.
-FLORIJANOVA MAŠA za Gasilsko zvezo -O SOBOTNIH ŽEGNANJIH: žegnanja na
Loške doline bo letos v nedeljo, 8.5. ob 8.30 v podružnicah bodo obhajana kot večerna
Babnem Polju.
nedeljska maša ob 19.00. Spodobi se, da
-PRVO SVETO OBHAJILO: v nedeljo, 8.5. si vaščani vzamete čas ter pridete h glavnemu
ob 10.00 bo 12 otrok v Starem trgu prvič bogoslužju za vašo sosesko. Po družinah, v
sorodstvu ter med vaščani lahko praznujete in
prejelo sveto obhajilo.
-DEVETDNEVNICA PRED BIRMO: v sredo, se poveselite še cel prihodnji nedeljski dan (pri
maši ste že bili, zato lahko v miru pripravite kosi12.5. se pričenja neposredna duhovna priprava
lo za goste od drugod, ki k maši lahko pridejo ob
na prihod Svetega Duha za naših 40 birman10.00 v Stari trg) … Trenutno je ta možnost iz
cev. Prav je, da jih z molitvijo k Sv. Duhu podveč vidikov najboljša. Na fari je redno le župprete.
nik, duhovni pomočnik sicer pomaga, vendar
-SKAVTSKE OBLJUBE: naši skavti se bodo je neodgovorno (triindvajsetkrat!) prevzeti
med petkom, 13. - 15. 5. mudili na Križni gori, obvezo, da bo ob nedeljah ob 10.00 hkrati
kjer se bodo pripravljali in na koncu med sveto maša pri fari in na podružnici, kot je bilo to
mašo v nedeljo, 15.5. ob 14.00 slovesno običajno, ko je bil v Starem trgu stalno na
obhajali skavtske obljube. Vabljeni k sveti maši! razpolago mlad kaplan (včasih celo več!).
-70 let tednika DRUŽINA: v nedeljo, 15.5. Hvala vsem, ki to obliko sprejemate, razumem
po mašah boste pred cerkvijo lahko izpolnili pa tudi tiste, ki Vam zaradi lepih in močnih
naročilnico za brezplačno mesečno prejemanje spominov ter navad, to nikakor ni po godu.
našega največjega katoliškega tednika. Naj Zavedajte se, da nobeno žegnanje ni ukiVas ponujena promocija nagovori.
njeno! Duhovniki se prilagajamo in išče-ŽEGNANJE NA KLANCAH: soseska sv. mo rešitve ter tudi radi ustrežemo željam in
Pankracija bo žegnanjsko sveto mašo obhajala predlogom vernikov. Hkrati pa duhovniki tudi
v soboto, 14.5. Žeganje bo izjemoma ob vedno bolj preverjamo, kaj sploh lahko in kaj
18.00, ker je pri fari ravno devetdnevnica ob zmoremo storiti, saj nas bo v prihodnje številčno vedno manj. Lahko je od Cerkve samo
19.00. Vabljeni!
zahtevati. Vsak pa se lahko ob tem vpraša,
-SEJA ŽPS: srečanje članov ŽP S za župnijo
kaj danes osebno stori za nove duhovne pokliBabno Polje bo v ponedeljek, 16.5. ob
ce ter kako
IN KRAŠENJE
20.00. Seja za ŽPS Stari trg bo v ponedeljek, ČIŠČENJE
FARNE CEKRVE:
pomaga žup23.5. ob 20.00 v veroučni učilnici.
8. MAJ — starši prvoobhajancev
nijskemu ob-SVETA BIRMA: V četrtek, 19.5. ob 18.00 15. MAJ — Nadlesk
čestvu in žup22. MAJ — starši birmancev
bo škof birmovalec, g. Franc ŠUŠTAR pre- 29. MAJ — Podcerkev
niku?
veril znanje in pripravljenost pri 40 birmanBRALCI BERIL
cih ter se srečal s starši in botri. Med mašo
bo spovedoval, po maši pa se bo srečal s
BABNO
STARI TRG
STARI TRG
člani ŽPS ter ostalimi predstavniki skupin. V
POLJE
ob 7.30
ob 10.00
ob
8.30
soboto, 19.5. ob 10.00 bo slovesnost
svete birme.
Ivanka GRAJŠ
Frenk GERBEC
8.
STARŠI PRVOKarmen
-PROŠNJI DNEVI: tri dni pred prazni- maj Marija RAVŠELJ
OBHAJANCEV
TROHA
kom Gospodovega vnebohoda, bomo v
Jože
MATEVŽIČ
Marija
TROHA
15.
Rihard STRLE
Viševku, Ložu ter v Podcerkvi prosili za maj
Julija PONUDA
Stanka ŠRAJ
Olga TROHA
blagoslov pri delu na polju in drugod.
Gašper
-GOSPODOV VNEBOHOD: v četrtek, 26.5. 22. Helena TRUDEN
KVATERNIK
Martin TROHA
maj
Marija
URBIHA
obhajamo praznik, ko se spominjamo zaJera KANDARE
ključka prikazovanj Vstalega Gospoda svojim
Borut
učencem. Svete maše bodo ob 8.00 in 19.00 29.
Stane STERLE
KRAŠEVEC
Lili POJE
maj
Magda AVSEC
v Starem trgu ter ob 17.30 v Babnem Polju.
Karin LEKAN
SPOVED: pol ure pred mašo v Starem trgu. MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM: pol ure pred mašo v
Starem trgu. KRST: vsako tretjo nedeljo v mesecu. Prijavite se vsaj mesec prej v župnijskem uradu.
POROKA: prijavite se vsaj dva meseca pred željenim datumom poroke v župnijskem uradu.
ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU, P ot na Ulako 5, 1386 Stari trg TRR: SI 56 1915 0500 4075 702
ŽUPNIJA BABNO POLJE, Babno P olje 83, 1386 Stari trg TRR: SI 56 1914 6501 3660 468
Hvala vsem, ki storite kaj dobrega za naši župniji.

PON

2.5.

Lož-sv. Rok ob 19.00h

Atanazij, šk-uč

TOR

3.5.

Stari trg

ob 8.00h

Stari trg

ob 19.00h

FILIP in JAKOB, ap

SRE

4.5.

Florijan, muč—
zavetnik gasilcev

ČET

5.5.

Bab. Polica ob 19.00h

Angel, muč

PET

6.5.

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 19.00h

B. Polje

ob 17.30h

Stari trg

ob 7.30h

1. PETEK
Dominik Savio,
zavetnik ministrantov

SOB

7.5.

1. SOBOTA

NED

8.5.

4.VELIKONOČ
NA NEDELJA— Stari trg
nedelja dobrega
pastirja, svetovni
dan duhovnih
poklicev
Stari trg ob 10.00:
PRVO SVETO
OBHAJILO

B. Polje

ob 10.00h
ob 8.30h

9.5.

Viševek

ob 19.00h

Stari trg

ob 8.00h

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 19.00h

Stari trg

ob 19.00h

Klance

ob 18.00h

Stari trg

ob 7.30h

Stari trg

ob 10.00h

B. Polje

ob 8.30h

Pahomij, puš

TOR

10.5.

Job, sp. mož

SRE

11.5.

Antim, muč

ZAČETEK 9.
DNEVNICE PRED BIRMO

ČET

12.5.

Leopold Mandič, red

PET

13.5.

FATIMSKA MATI
BOŽJA: ob 18.30
rožni venec, litanije
in blagoslov z
Najsvetejšim

SOB

14.5.

Bonifacij, muč

NED

15.5.

5.
VELIKONOČNA

NEDELJA
(Jn 13,31-35)

na čast sv. Florijanu za Gasilsko zvezo Loške doline
2. ++ Danilo POJE, Martina HITI BAJEC in Marija BAJEC

(Jn 10,27-30)
PON

+ Janez in vsi ++ KRAŠEVEC (Tomaževi)
2. ++ Ivana in bratje ter starši POJE
+ Jože ŠUMRADA, 4. obl.
2. + Jože ŽUKOVEC mlajši
+ Frančiška LEKAN, 30. dan
2. + Emilija MERCINA, obl.
3. + Alojz MIŠIČ
++ družina MIHELČIČ
2. živi in ++ družini MULEC in ČUK
+ Kristina DOVGAN, 30. dan
2. ++ Marjeta in Jože TRUDEN, obl.
3. + Jože ŽUKOVEC
+ Ljudmila INTIHAR, obl.
2. ++ starši in bratje PIRC in GERBEC
za nove duhovne poklice
++ Slavko in družina STERLE (Kozarišče)
2. + Katarina MERCINA
za farane in prvoobhajance
2. + Ludvik GERL

3. + Ana JANEŽ, obl.
4. ++ Miran in starši JANEŽ ter bratje in sestre
++ Anton in Vinko MLAKAR, obl.
2. ++ Alojzij in Terezija OVSEC
3. + Franc URBIHA
+ Ana INTIHAR, 1. obl.
2. po namenu (A.P.)
++ družini SEŽON in KANDARE
2. ++ Dragica in Anton VOLF
++ družina PETRIČ
2. ++ starši in Jože ŽUKOVEC
+ Jožefa ŠUMRADA, 1. obl.
2. + Irena KANDARE
3. + Tatjana LAVRIČ
4. ++ družini MLAKAR in ŽNIDARŠIČ
++ Franc, obl. in Julijana LEVEC
2. ++ družini STERLE in OVSEC
žegnanje
za farane
2. ++ duhovnik Peter in družina KVATERNIK
+ France KOMIDAR, 16. obl.
2. + Jože KUMER, 4. obl.
+ Feliks LEKAN, 6. obl.
2. ++ Anton, 6. obl. in Ana JANEŽ
3. + Alojz KONC

