- 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. 27.6. do pet. 1.7.
- 2. teden: od pon. 4.7. do pet. 8.7.
Sestanek za vse, ki bi šli radi zraven, bo v
torek, 14. junija, ob 19.30h v kaplaniji (po
večerni maši).
- ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV in
OSTARELIH na BREZJE: v soboto, 18. junija
bo 48. 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 mariborski nadškof g.
Alojzij Cvikl.
- DIES SANCTIFICATIONIS - lat. dan
posvečenja: duhovniki Cerkniške dekanije bomo
letos obhajali dan posvečenja na skupnem
romanju k patru Piju v San Giovanni di
Rotondo v Italiji. V župniji od pon., 20. junija
do srede, 22. junija, ne bo sv. maše. V nujnih
zadevah (pogrebi, ...) se obrnite na g. Toneta
Marklja (041/315-788).
- PRVI PETEK - obisk bolnikov in ostarelih: že
v petek, 24. junija, bom obiskal bolne in ostarele
in jim prinesel Nasvetejše na dom, ker bom na
prvi petek v juliju še na morju z otroci.
- ŽEGNANJE sv. Peter LOŽ: v soboto, 25.
junija, bo soseska sv. Petra v Ložu pred godom
svojega zavetnika obhajala žegnanjsko mašo ob
10h dopoldan. Pri maši bomo prosili tudi za
domovino.

kot običajno ob 8.30h, ob 13h bo izpostavljeno
Najsvetejše v češčenje, ob 17h pa bo zaključek
molitve s sv. mašo.
- OBISK FATIMSKE MARIJE ROMARICE v
naši župniji:
V pripravi na 100-letnico fatimskih dogodkov so
naši škofje zaprosili fatimsko svetišče, da bi
Slovenijo ponovno obiskal milotni kip Marije
romarice. Že od 13. maja roma Marija po vsej
Sloveniji (do 13. oktobra)
Vnašo dekanijo Cerknica bo prišla v torek, 28.
junija, v župniji Babno Polje jo bomo sprejeli v
četrtek, 30. junija, od 9h (s sv. mašo) do
12h, potem jo prepeljemo in sprejmemo v
župniji Stari trg in bo med nami od 13h do
16h. Vabljene molitvene skupine, posamezniki
in družine, otroci, ministrantje, pevci, ključarji...
da jo res s srcem in z veseljem sprejmemo, jo
častimo, prosimo in se ji zahvaljujemo. To bo
lepa priložnost, da
se ponovno
posvetimo in
izročimo Njenemu
brezmadežnemu
Srcu. Zaupamo
Devici Mariji, da bo
s svojim prihodom prinesla novo upanje
slovenskemu narodu. Natančnejša navodila
bomo dali v nedeljo pred sprejemom. V uvodu je
že opisan primer, kako naj bi izgledal sprejem
Marije.
- ŽEGNANJE VRH: pred godom svojega
zavetnika sv. Tomaža (3. julija) bo soseska na
Vrhu v soboto, 2. julija, obhajala žegnanje.
Žegnanjsko sv. mašo bomo obhajali ob 10h
dopoldan.

- BABNO POLJE - CELODNEVNO ČEŠČENJE:
v nedeljo, 26. junija, bo v župniji Babno polje
dan celodnevnega češčenja. Vabjleni k molitvi
pred Najsvetejšim. Jutranja nedeljska maša bo
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e-mail: bostjan.modic@rkc.si
- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred in takoj po večerni sv.
maši v Starem trgu. Lahko pa pokličete na
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letnik: 44
številka: 8
dne: 12. junij 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
Slovesnost sprejema FATIMSKE
MARIJE ROMARICE v župniji
Kip Marije romarice iz Fatime ob dogovorjenem
času v župnijo pripelje kombi. Ustavi se pred
cerkvijo. Tam naj bodo zbrani vsi verniki ter
župnik z asistenco. Štirje fantje ali možje
(ključarji) jo vzamejo iz kombija in dvignejo na
ramena. Če je tam trobenta ali kak drug
inštrument, naj zaigra pozdrav fatimski Mariji
Romarici po napevu Trinajstega maja. Medtem
duhovnik naloži kadilo in pokadi Marijin kip. Po
glasbenem uvodu vsi verniki zapojejo pesem
Trinajstega maja. Po pesmi skupaj zmolijo
molitev »Pozdravljena Kraljica, Mati
usmiljenja«. Sledi vstop v cerkev. Za križem in
dvema svečama gredo najprej otroci in pred
Marijinim kipom trosijo cvetje kakor pri drugih
procesijah, nato mlade družine z majhnimi
otroki, pevski zbor, duhovnik in ministranti,
sledi kip Marije romarice, za njim člani
župnijskega pastoralnega sveta in ključarji in
nato vsi ostali verniki.
Ko Marijin kip dospe v cerkev, ga nosilci
postavijo na primeren podstavek in odstranijo
ročaje. Duhovnik ponovno pokadi Marijin kip.
Pevski zbor ali vsi verniki skupno zapojejo
primerno pesem Mariji v pozdrav. Nato se
začno pozdravi vernikov. Najprej trije otroci
(dve deklici in deček) recitirajo Pozdrav
Fatimski Mariji (Roža Gantar). Sledijo pozdravi
enega (ene) izmed mladih, nato zakoncev
(družine z otroki), trpečih oz. invalidnih in
župnika. Po pozdravih župnik izpostavi
Najsvetejše. Zbor ali duhovniki zapojejo pete
litanije Matere Božje z odpevi. Sledi posvetilna
molitev (obrazec za posvetitev župnije) in
blagoslov z Najsvetejšim. Po molitvi Bog bodi
hvaljen duhovnik shrani Najsvetejše in gre z
asistenco v zakristijo.
Sedaj povabimo vernike, naj gredo mimo kipa
Marije Romarice in jo pozdravijo bodisi z

Babno Polje - sv. Nikolaj
dotikom roke, bodisi s priklonom. Ob kipu naj
bo košarica za prošnje, ki jih želijo verniki
izročiti Mariji, in nabiralnik za prostovoljne
darove. Med mimohodom pričnemo z molitvijo
rožnega venca (brez premišljevanj).
Pomembno je ohraniti tudi čas za tišino.
Sledi sv. maša V čast Devici Mariji. Sledi
nagovor župnika. Ob sklepu svete maše se za
Marijin obisk lahko zahvali ključar ali kak član
ŽPS, župnik pa izreče besede v slovo in Marijin
kip preda naslednji župniji . Zbor ali ljudstvo
jo pospremi s primerno pesmijo, lahko našo
priljubljeno: »Marija, skoz‘ življenje«.
Fatimska pesem
Trinajstega maja v dolini Iria
se je prikazala Devica Marija.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!
Prinesla je zemlji z neba sporočilo,
Boga naročilo in resno svarilo.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!
Preveč je Bog žaljen, preveč je že greha,
naj svet spokori se, grešiti preneha.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!
Moj rožni zdaj venec vsi pridno molite
in mojemu Srcu se vsi posvetite!
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!
Če svet opomine bo moje poslušal,
mir Božji na zemlji bo človek okušal.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!
Če svet pa še dalje pri grehu ostane,
bo vojna še hujša zadela zemljane.
Ave, ave, ave Marija,
ave, ave, ave Marija!

SVETE MAŠE:
PON

13.6.

Anton Padovanski, redovnik
Mt 5,38-42

TOR

14.6.

Valerij in Rufin, mučenca
Mt 5,43-48

PET
++ Stanko, obl. in družina ŠPEH

24.6.

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ brata Anton, Jože in sin Tone MLAKAR

ob 19h

++ Leopold in starši TURŠIČ

SOB

2. PONUDA Zora Marija

Doroteja iz Montauna, mati
žegnanje sv. Peter - Lož

2. ŠEN Franc, obl.
Stari trg
Kozarišče

ob 17.30h

+ STERLE Janez (Kozarišče 40), obl.

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
- kres
Lk 1,57-66.80

25.6.

15.6.

Stari trg

ob 19h

Vid, mučenec
Mt 6,1-6.16-18

ČET

16.6.

Beno iz Meissna, škof
Mt 6,7-15

PET

17.6.

Rajner, samotar
Mt 6,19-23

SOB

18.6.

Stari trg

ob 19h

19.6.

NED

26.6.

2. v zahvalo Jezus. in Marijin. Srcu

13. NEDELJA MED LETOM
Lk 9,51-62

B. Polje

ob 17.30h

+ LEKAN Feliks, 30. dan

PON

Stari trg

ob 19h

Franc in družina BARAGA (Kozarišče35), obl.

Ema Krška, kneginja
Mt 8,18-22

2. Franc in Ivana MLAKAR
Viševek
Stari trg

ob 17.30h
ob 19h

27.6.

na čast Mariji Romarici za blagosl. Slovenije
2. ŠEPEC Jožefa in Anton, obl.

Irenej Lyonski, škof mučenec
Mt 8,23-27

SRE

28.6.

29.6.

Peter in Pavel, apostola
Mt 16,13-19

ob 17.30h

+ ŠOŠTARIČ Alojzij

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Janez TRUDEN (Nadlesk 21), obl.

ČET

2. Ana ZIGMUND, obl.

prvi mučenci rimske Cerkve
Mt 9,1-8

B. Polje

ob 8.30h

++ PETROVI (BP 6)

30.6.

3. Tilka in Boris KOVAČ, obl.
ni maše - dies sanctificationis

Stari trg

Adalbert, škof
Mt 7,1-5

TOR

21.6.

22.6.

ni maše - dies sanctificationis

Stari trg

ni maše - dies sanctificationis

Stari trg

23.6.

Stari trg

ob 19h

+ Stanislav KRAŠEVEC
2. družina ŠPEH
3. pokojna in živa družina LEKŠAN

sv. PeterLož ob 10h

za sosesko sv. Petra v Ložu - žegnanjska

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Peter TURŠIČ, obl.
2. Mirko ŠUŠANJ, obl.

Stari Trg

ob 8.30h

+ TROHA Jožefa

ob 17h

++ LIPOVEC

ob 19h

+ ŠAUPERL Maks, 30. dan
2. na čast Materi Božji za zdravje
v družini ČRNIGOJ

PET

1.7.

Stari trg

ob 19h

SOB

2.7.

++ živa in pokojna družina GORŠE
2. PONUDA Zora Marija
3. Ana, Valentin in Ferdo KRAŠEVEC
++ BAVEC Franc, obl. in starši

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ Peter in Marija POJE

Stari trg

ob 19h

živa in pokojna družina BAVEC KLANČAR

2. LEKŠAN Marija

2. Andrej in Nežka OVSEC
3. družina KANDARE in OŽBOLT
B. Polje

ob 9h

LUKOVI starši, bratje, sestra in nečak Milan

Stari trg

ob 19h

++ starši in brat KODRCA
2. MULEC Alojzij, obl.
3. po namenu v zahvalo

Stari trg

ob 19h

Ptujskogorska Mati Božja
žegnanje VRH
Mt 9,14-17

Vrh

ob 10h

NED

Stari trg

ob 7h

++ Vincenc in Ema MAROLT
2. Aloz LEKŠAN
za sosesko sv. Tomaža - žegnanjska
3. starši GOMBOC in MLAKAR

Janez Fisher in Tomaž More
Mt 7,15-20

ČET

KONC Alojz, 30. dan

Estera, SP žena
Mt 9,9-13

Alojzij Gonzaga, redovnik
Mt 7,6.12-14

SRE

za sosesko sv. Jedert (zaobljubljena)

ob 17.30h

3. za Božje varstvo otrok
TOR

B. Polje

Lk 9,18-24

20.6.

ob 17.30h

B. Polje

++ družina PERUŠEK in HUTER

3. za sosesko sv. Frančiška Ksaverja v
Vrhniki za blagoslov in Božje varstvo

12. NEDELJA med letom

PON

Nadlesk

B. Polje

++ France VEBER in Gmajnarjevi

++ starši FORJANIČ
2. PONUDA Zora Marija

2. Stanislav KRAŠEVEC

Gregor Janez Barbarigo, škof
Mt 6,24.34

NED

+ FRBEŽAR Ivan, obl.
3. na čast Sv. Duhu (Prenova)

ob 19h

Mt 8,5-17

3. na čast Srcu Jezusovemu za sosesko
SRE

Stari trg

Stari trg

ob 19h

+ BAVEC Maks, obl.
2. v zahvalo in priprošnjo
za blagoslov v podjetju

Jožef Cafasso, redovnik
Mt 7,21-29

Pudob

ob 17.30h

+ Venčeslav LEKŠAN, obl.

3.7.

14. NEDELJA MED LETOM
nedelja Slovencev po svetu

++ družina BAVEC in KOČEVAR
3. Andrej in Marija TRUDEN

Lk 10,1-12.17-20

B. Polje

ob 10h

za farane

ob 8.30h

++ Ivan, Neža in Zora OŽBOLT
2. Ivan in družina ANTONČIČ

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod, predvsem v misijonih: v Turčiji - p. Martin
artin Kmetec, ali na Madagaskarju - g. Tone Kerin, v Ukrajini ... Njim sem naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini
marsikje po svetu 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 fani cerkvi.

