cenik za verouk:
liturgični prispevek
delovni
knjiga
zvezek in za kurjavo
zvezek
listki
(na družino)
8 eur

4 eur

3 eur

10 eur

- V soboto, 15. septembra, je STIČNA
MLADIH. Odhod avtobusa bo ob 7.30h iz
Starega trga. Prijavite se pri kaplanu Eriku
do četrtka zvečer. Prispevek je 5 eur za
avtobus in 5 eur na udeleženca festivala
kot pomoč za organizacijo tega velikega
festivala mladih. Vabljeni vsi mladi!
- MLADINSKI VEROUK: z mladinskim
veroukom, ki bo ob petkih ob 20h v
kaplaniji, začnemo po Stični mladih.
- ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA:
vsak dan pol ure pred večerno sv. mašo v
Starem trgu.
- v soboto, 22. sept., od 9h do 13h bo v
zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano PASTORALNI TEČAJ za člane
ŽPS, Karitas in druge župnijske sodelavce.
Vabljeni!
- Dragi častilci
bl. škofa Antona Martina Slomška!
Blaženi Anton Martin je zapisal, da
svetniki Božje milosti za nas prosijo. S
tem tudi nas nagovarja k še večjemu
zaupanju v moč njihove priprošnje.

Predvsem pa nas bl. Anton Martin
spodbuja k zaupni molitvi:
»Moli in delaj!, to obsega vse,
kar nam je potrebno za večno srečo in
večno zveličanje. Da bo naše delo uspeh in
hasek imelo, ga začnimo in dokončajmo z
dobrim namenom:
Bogu v čast, duši pa v zveličanje!«
Po tej poti vabimo, da se v času med 14.
in 23. septembrom 2012, to je neposredno
pred »Slomškovo nedeljo« združimo v
skupni in goreči molitvi v čast bi. Antonu
Martinu. Najprej želimo skupaj prositi za
naš narod in našo domovino. Bl. škof
Anton Martin naj bo naš učitelj, vzornik
in priprošnjik za varno pot našega naroda
v srečno prihodnost. Da bi v
medsebojnem sodelovanju in
razumevanju gradili skupnost miru,
ljubezni, sprave, odgovornosti ....
V veri, da skupna goreča molitev prinaša
velike sadove in Božji blagoslov, smo
izpostavili štiri prošnje, v katerih naj bi
bili molivci združeni:
1. Za domovino in čas, v katerem živimo
2. Za svetost poklicanih in nove duhovne
poklice
3. Za družine in veselje ter odprtost do
življenja
4. Za novo evangelizacijo ter blagoslov
Slovenskega pastoralnega načrta
5. Po osebnem namenu

BRALCI BERIL

KRAŠENJE
in čiščenje

STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

16. sept.

Adrian TOPIČ
Damjan RAVŠELJ

Alma PETRIČ
Ana ŽNIDARŠIČ

Jelka OŽBOLT
Kristijan TROHA

Lož – Mali
Vrhek

23. sept.

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Anica ANTONČIČ
Anja TRUDEN

Martin TROHA
Olga TROHA

Podlož

cerkve
v Starem trgu

telefonske številke:
01/705 89 60 ali 040 500 996
- žpk Boštjan Modic
01/705 89 61 ali 041 959 384
- kpl Erik Švigelj
01/232 04 49 - boln. župnija LJ

- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred
večerno sv. mašo v
Starem trgu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Odgovarja župnik: Boštjan Modic.

http://www.zupnija-staritrg.si

NAŠE OZNANILO
letnik: 40
številka: 14
dne: 9.9.2012
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
NADŠKOFOVO PISMO VERNIKOM
LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE

Dragi bratje in sestre!
Cerkev na Slovenskem vstopa v
novo pastoralno leto. Preizkušnjam in
težavam navkljub nam sedanji čas nalaga,
da krepimo upanje, optimizem in veselje
nad življenjem. To zmoremo le v Jezusu
Kristusu, ki je vstal od mrtvih in zagotovil
končno zmago dobrega nad zlom.
V preteklem pastoralnem letu smo želeli v
Cerkvi na Slovenskem posebno opozoriti
na vlogo kristjana, ki živi in uveljavlja
krščanske vrednote tudi v širši družbeni
skupnosti. Dejavna prizadevanja mnogih
in številne molitve so bile blagoslovljene na
referendumu o Družinskem zakoniku.
Iskrena hvala vsem, ki ste se goreče
zavzeli za vrednoto družine.
V tem letu s hvaležnostjo sklepamo
tudi praznovanje 550-letnice ljubljanske
nadškofije. Tukaj smo! Povezani smo v
Jezusu Kristusu, ki je naša trdna skala.
Poslanstvo Cerkve, h kateremu smo
poklicani, ostaja isto kot doslej: da
poglabljamo in oznanjamo svojo vero v
Jezusa Kristusa, ki živi in nas spremlja,
da doživeto obhajamo evharistično
bogoslužje ter s sočutnim srcem skrbimo
za vse, ki potrebujejo našo dejavno
ljubezen. Vse to se že dogaja v naših živih
župnijskih občestvih, ki kipijo od življenja
in jih skupaj z župniki sooblikujete številni
župnijski sodelavci. Živa mala občestva,
člani župnijskih pastoralnih in
gospodarskih svetov, požrtvovalni pevci,
velikodušni prostovoljci župnijskih Karitas,
člani številnih zakonskih, bibličnih,
molitvenih in drugih skupin, člani gibanj in

Babno polje - sv. Nikolaj
novih skupnosti, kateheti in katehistinje,
mladi animatorji in skavti in toliko drugih
sodelavcev, ki živite in čutite s Cerkvijo, ste
največje bogastvo Cerkve. Ob tej priložnosti
se želim vsem zahvaliti za vaše
velikodušno darovanje.
Veselje in ponos v vseh nas
prebujajo številne dejavnosti katoliških
vzgojnih združenj. Poletni oratoriji so samo
na območju ljubljanske nadškofije v več
kakor 130 krajih več tisoč otrokom
omogočili poučne, zabavne, duhovne in
vzgojne počitnice. Zanje ste skrbeli številni
animatorji. Tudi skavti ste na poletnih
taborih imeli dovolj priložnosti za pristen
stik z Bogom, z naravo in za medsebojno
druženje. Mnogi ste si vzeli čas za
poglobitev odnosa z Bogom in za duhovne
vaje. Vsem mladim, ki ste pripravljeni deliti
svoje darove in prosti čas z vrstniki,
izrekam iskreno zahvalo.
Papež Benedikt XVI. je novo
pastoralno leto razglasil za leto vere, mi pa
hkrati vstopamo v obdobje pastoralne
prenove, ki ga prinaša novi Slovenski
pastoralni načrt pod naslovom »Pridite in
poglejte«. Vabi nas, da se vsak izmed nas
zavestno vpraša: Zakaj verujem? in nato
poglablja svoj odnos z Jezusom, ki
vsakega izmed nas neizmerno ljubi.
Dragi bratje in sestre! Čaka nas veliko
lepega, potrebnega in obetavnega dela.
Vse te načrte, duhovnike naše nadškofije
in samega sebe priporočam v molitev in
priprošnji Matere Božje, ki je Mati Cerkve,
ter kličem na vas Božji blagoslov: v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
v Ljubljani, 15. avgusta 2012

Vaš nadškof Anton

SVETE MAŠE:
PON

10.9.

Stari trg
Viševek

TOR 11.9.
SRE
ČET
PET
SOB
NED

12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva
ob 19h
ob 18h

TOR 18.9.
SRE

19.9.

ČET

20.9.

PET

21.9.

SOB
NED

22.9.
23.9.

10.9.

sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik

Lk 7, 1-10

+ ZADEL Ludvik

TOR

11.9.

sv. Bernard in Bonaventura, redovnika

Lk 7, 11-17

SRE

12.9.

Ime Marijino

Lk 7, 31-35

ČET

13.9.

sv. Janez Zlatousti, škof in cerkv. učitelj

Lk 7, 36-50

PET

14.9.

POVIŠANJE SV. KRIŽA

Mt 8,9-13

SOB

15.9.

Žalostna Mati Božja

Lk 8, 4-15

ob 19h

++ družina TEKAVČIČ in ČERMEL

Viševek

ob 18h

++ RAVŠELJ Andrej in Olga

Stari trg

ob 19h

+ ŠPEH Anton

G. Jezero ob 18h

++ družina PONIKVAR

NED

16.9.

24. NAVAD. NEDELJA - ned. svetniških kandidatov

Mr 9,30-37

Stari trg

ob 19h

+ HOČEVAR Vinko (Podlož), obl.

PON

17.9.

sv. Robert Bellarmino, škof in cerkv. učitelj

Jn 15, 1-8

Vrhnika

ob 18h

za sosesko sv. Ksaverja v Vrhniki

TOR

18.9.

sv. Jožef Kupertinski, duhovnik

Lk 8,19-21

SRE

19.9.

sv. Januarij, škof mučenec

Lk 9, 1-6

ČET

20.9.

sv. Andrej Kim Taegon in drugi korejski mučenci

Mt 25, 31-46

PET

21.9.

sv. Matej, evangelist, apostol

Lk 9, 18-22

SOB

22.9.

sv. Mavricij, mučenec

Jn 1,47-51

NED

23.9.

25. NAVADNA NEDELJA - SLOMŠKOVA

Mr 9, 38-48

Stari trg

ob 19h

++ starši LAVRIČ (Lož)

Sv. Rok

ob 18h

+ ULE Franc, obl.

Stari trg

ob 19h

+ MODIC Franc (Studeno 1)

B. Polje

ob 18h

++ TROHA Marija in Ivan (B. Polje 95)

Stari trg

ob 7.30h za farane

B. Polje
17.9.

PON

Stari trg

ob 10h

PON

+ ŽAGAR Zdravko

++ KLANČAR Matevž, obl in starši STERLE

ob 8.30h ++ TROHA Alojz in Marija

Križna g. ob 10h

za sosesko sv. Križa - žegnanje

Stari trg

ob 19h

++ družina KANDARE

Šmarata

ob 18h

++ AVSEC Franc in Anica, obl.

Stari trg

ob 19h

v čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

G. Jezero ob 18h

+ POROK Janko

Stari trg

ob 19h

++ družina ŠPEH in STERLE

B. Polje

ob 18h

+ TROHA Anton

Stari trg

ob 19h

++ KANDARE Frančiška in družina

B. Polje

ob 18h

+ PAVLIN Antonija, obl.

Stari trg

ob 19h

++ MULEC Veronika in Franc

Viševek

ob 18h

+ MULEC Marija, obl.

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Franc, 30. dan

B. Polje

ob 18h

++ TROHA Marija in Jože

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

B Polje

+ STERLE Janez (Kozarišče 21), obl.

ob 8.30h ++ MIKLAVČIČ Frančiška, obl. in Franc

- VEROUK:

Prvi teden bo najprej VPIS k
verouku za vse razrede in sicer:
- v ponedeljek, 10. septembra,
od 16h do 18h
- v torek, 11. septembra,
od 16h do 18h
- v soboto, 15. septembra,
ob 17h v Babnem polju

URNIK po razredih v STAREM TRGU in IGI VASI
1. raz - Iga vas

petek

ob 16h

kateh.

1. raz. - Stari trg

petek

ob 17h

kateh.

2. raz. - Iga vas

poned.

ob 11.20h

žpk

2. raz. - Stari trg

poned.

ob 12.30h

žpk

3. raz. - Iga vas

torek

ob 11.20h

žpk

3. raz. - Stari trg

torek

ob 12.30h

žpk

Starši v kaplaniji vpišete otroke,
kupite učbenike in zvezke. Knjige so
še dobre stare, izposodite si jih.

4. raz. A

poned.

ob 13.15h

kpl

4. raz. B

torek

ob 13.15h

kpl

5. raz. A

poned.

ob 13.15h

žpk

Kjer so v družini trije šolarji in več,
dobijo vse učbenike brezplačno. S
seboj prinesite tudi otrokovo
spričevalo. Starši prvošolčkov pa
prinesite s seboj tudi družinsko
knjižico, če je krščen drugod, pa tudi
krstni list.

5. raz. B

torek

ob 13.15h

žpk

6. raz. A

torek

ob 14.00h

kpl

6. raz. B

poned.

ob 14.00h

kpl

7. raz. A

poned.

ob 14.45h

kpl

7. raz. B

poned.

ob 15.30h

kpl

8. raz. A

torek

ob 14.45h

žpk

V dogovoru z osnovno šolo v Igi vasi
8. raz. B
torek
ob 15.30h žpk
bo verouk za 2. in 3. razred poučeval
poned
ob 16.15h kpl
župnik. Otroke 1. razreda iz Ige vasi 9. raz.
in Starega trga pa bo poučevala
katehistinja in teologinja Marijana TOPLEK URNIK po razredih v BABNEM POLJU
DOVJAK iz Cerknice, in sicer v petek
1. 2. in 3. raz . torek ob 15.30h kpl
popoldne v kaplanovi učilnici. Ves ostali
4. 5. in 6. raz.
torek ob 16h
kpl
verouk bo potekal v kaplaniji ali v farovžu.
7. 8. in 9. raz

torek

ob 16.30h

kpl

