NAŠE OZNANILO
letnik: 40
številka: 10
dne: 1. 7. 2012

STARI TRG PRI LOŽU

BABNO POLJE

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE – 5. DEL
Anamneza
Po vzkliku vernikov mašnik nadaljuje evharistično molitev, in sicer z anamneza (gr. anamnesis -spominjanje). Z njo Cerkev obhaja spomin Kristusa samega, ko spolnjuje naročilo, ki ga je po apostolih
prejela od Gospoda; predvsem časti spomin njegovega zveličavnega trpljenja, slavnega vstajenja
in vnebohoda. Ko se spominjamo Kristusa, ni to kot spominjanje nekih preteklih dogodkov, temveč
je to dogodek odrešenja in milosti, ki se danes vrši. Na oltarju je zdaj navzoča vsa velikonočna
skrivnost s svojim odrešenjskim delovanjem. Ta skrivnost je med nami navzoča danes prav zato, da
se moremo mi osebno včleniti v odrešenjsko dogajanje in biti v čim večji meri deležni Kristusovega
odrešenja ter bolj hrepeneti po čim tesnejši in prisrčnejši združitvi z Bogom.
Daritev
Pri maši se Kristus daruje Očetu, kot se je pri zadnji večerji in na križu, toda zdaj se daruje skupaj
z Božjim ljudstvom, ki je pri krstu postalo njegovo telo. Kristus se sedaj ne daruje sam, kot se je na
križu, temveč želi, da bi bili vsi soudeleženi pri njegovi daritvi. Prav zato je ustanovil evharistično
daritev, da bi mogli biti vsi narodi v vseh časih soudeleženi pri njegovi večni daritvi nebeškemu
Očetu. Pravi dar pri tej daritvi je Kristus sam. Vendar smo mi vsi povabljeni, da se združim o s tem
darom, da se naučimo darovati sami sebe, svoje življenje, dela, uspehe in neuspehe, žalost in
veselje. Vse to naj bi hkrati z darovanjem Gospodovega telesa v globoki pobožnosti darovali Očetu.
Spomini ali priprošnje
Spomini ali priprošnje so molitve Cerkve, s katerimi se obrača k Bogu za tiste, ki darujejo, kakor za
vse tiste, za katere se opravlja sveta daritev. Ko se v evharistični molitvi spominjamo velikih Božjih
del za naše odrešenje in se zanje zahvaljujemo, se v nas prebuja in utrjuje upanje, da bo tudi v
prihodnje ne samo nam, temveč vsem, tako velikodušno naklonjen. Zato ga prosimo za vse ljudstvo
in njegove potrebe. Naša molitev ni ozka, temveč postaja široka, vesoljna, saj se
zavedamo, da ho če Bog, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice
Tako se v obhajanju evharistije potujoča Cerkev pridružuje zmagoslavni Cerkvi v
slavljenju, zahvaljevanju in prošnji. Zemeljsko eshatološko gledanje Cerkve bo v
končnem stanju dovršeno v občestvu svetih, z Marijo, apostoli, mučenci in vsemi
svetimi, kjer bomo peli večno hvalo po edinem sredniku Jezusu Kristusu.
Sklepni slavospev: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu…
Zadnji sestavni del evharistične molitve je sklepni slavospev, s katerim izražamo poveličevanje in
slavljenje Boga. To je slovesen sklep evharistične molitve.
Po Kristusu: Vsa naša hvala in slava se dvigata k Bogu po Kristusu, našem velikem duhovniku in
Sredniku. S Kristusom: Kristus neprestano ljubi in časti Boga, svojega Očeta. V duhu najglobljega
češčenja in prošnje obnavlja daritev, ki jo je daroval na križu. Zato moremo zdaj tudi mi slaviti Očeta.
V Kristusu: Ni dovolj, da smo poleg Kristusa in da molimo z njim, temveč smo in molimo v njem.
Amen ob sklepu evharistične molitve nam zagotavlja, da smo vključeni v veselje, ki ga ima
Bog nad Kristusom, ker je njegov ljubljeni Sin, ki je izpolnil njegovo voljo.

PON.
2. 7.

Mt
8, 18-22

Viševek 19.00 +Franc, Alojzija Zigmund
Babno Polje 19.00 +Anton Janež, obl.

Ptujskogorska
Mati Božja

TOR.
3. 7.

Jn
20, 24-29

Stari trg 19.00 +Terezija, Viktor Žnidaršič
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Podgora 19.00 v zahvalo

sv. Tomaž, apostol

SRE
4. 7.

Mt
8, 28-34

Stari trg 18.00 v čast Sv. Duhu
(po maši molitve učencev in apostolov sv. Duha, gost
koordinator karizmatične prenove diakon g. Andrej
Justinek s skupino)
Podgora 19.00 za uspešno opravljen izpit

ČET
5. 7.

Jn
10, 11-16

PET
6. 7.

Mt
9, 9-13

Stari trg 8.00 +Janez, Viktorija Štefančič
Babno Polje 19.00 za rajne po namenu Očenašev
Viševek 19.00 po namenu

SOB
7. 7.

Mt
9, 14-17

Stari trg 8.00 +Jakob, Antonija Perušek
Stari trg 19.00 +Franc Bavec, 7.dan
Babno Polje 8.00 v dober namen

Stari trg 19.00 za duhovne poklice
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij, slovo g. kaplana
Babno Polje 8.30 za ubite v Jermandolu
Stari trg 10.00 +Julijan Gorše, 20.obl., slovo g. kaplana
Gornje Jezero 10.00 za sosesko - žegnanje

NED
8. 7.

Mr
6, 1-6

PON
9. 7.

Mt
9, 18-26

Viševek 19.00 +Marija Turk

TOR
10. 7.

Mt
9, 32-38

Viševek 19.00 +Matevž Kočevar

SRE
11. 7.

Jn
15, 1-8

Stari trg 18.00 za rajne po namenu Očenašev
(po maši pol ure češčenja S.R.T. in molitveno občestvo)

ČET
12. 7.

Mt
28, 16-20

Vrhnika 19.00 +Ivanka Palčič, 8. obl.

PET
13. 7.

Mt
10, 16-23

Stari trg 19.00 +Laura, 5. obl., druž. Škerbec
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)

SOB
14. 7.

Mt
10, 24-33

Križna gora 8.00 za sosesko Vrh in Podgora, zaobljuba ob
koleri leta 1855

NED
15. 7.

Mr
6, 7-13

PON
16. 7.

Mt
10, 34-42:
11, 1

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Amalija Janež, obl., slovo g. kaplana
Stari trg 10.00 +Marija Turk
Stari trg 19.00 +družina Mohar, Širaj
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Bloška Polica 19.00 za blagoslov na polju

PRVA SREDA
sv. Ulrik
PRVI ČETRTEK
sv. Ciril in Metod,
slovanska apostola
PRVI PETEK,
obiskovanje bolnikov

sv. Marija Goretti
PRVA SOBOTA

14. NEDELJA
MED LETOM

sv. Benedikt,
zavetnik Evrope
sv. Mohor in
Fortunat

15. NEDELJA
MED LETOM
Karmelska
Mati Božja

Oznanila, dogodke in obvestila si lahko pogledate tudi na internetni strani:
hp://www.zupnija-staritrg.si

TOR
17. 7.

Mt
11, 20-24

Stari trg 19.00 +Marjeta Mlakar, Ana Koren
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Babno Polje 19.00 +Tilka Kovač, 30.dan

SRE
18. 7.

Mt
11, 25-27

Stari trg 18.00 v čast Mariji romarici za blagoslov Slovenije
(po maši pol ure češčenja S.R.T. in molitveno občestvo)
Babno Polje 19.00 za umrle na Rabu

ČET
19. 7.

Mt
11, 28-30

Stari trg 19.00 +župnik Janez Voljč, France, Stanko, obl.
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Babno Polje 19.00 +družina Troha, starši Kupčič

PET.
20. 7.

Mt
12, 1-8

SOB.
21. 7.

Mt
12, 14-21

Babno Polje 8.00 +Ivan Poje, 2. obl.
Babno Polje 8.00 +Tilka Kovač

Mr
6, 30-34

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje (Vražji vrtec) 8.30 +Stanko Mihelčič, obl.,
slovo g. župnika
Stari trg 10.00 +Ludvik Strle, 15.obl. (Koz. 21)
Šmarata 10.00 za sosesko - žegnanje

NED.
22. 7.

sv. Aleš

Viševek 7.30 +Jernej, Ivana Onušič, obl.
Podgora 19.00 +Franc Strle (Ule)

16. NEDELJA
MED LETOM KRIŠTOFOVA

a
Danes 1. julija je ob 10.00 uri na Otoku žegnanje in blagoslov nove strehe na
cerkvi in klonici. Velika zahvala Tomu Mulcu (Jeršinov) z Otoka, ki je poravnal polovico
stroškov dela. Bog povrni!
a
Birma in priprava na birmo je lepo potekala. Tudi srečanje g. nadškofa z birmanci in sama slovesnost s pridigo g. škofa je bilo nekaj posebnega. Bog daj, da bi na
priprošnjo k Svetemu Duhu obrodilo bogate sadove. Iskrena zahvala vsem animatorjem birmanskih skupin!!!
a
POSLOVILNA MAŠA GOSPODA ŽUPNIKA IN KAPLANA
V nedeljo 8. julija se bo pri obeh sv. mašah v Starem trgu poslovil g. kaplan Bojan
Traven. Za njegovo delovanje se mu bomo lepo zahvalili s prošnjo, naj ga na novi
župniji kot župnika v Loškem Potoku spremlja Božji blagoslov in varstvo Božje Matere.
Gospod nadškof dr. Anton Stres ga je imenoval za župnijskega upravitelja v Loškem
Potoku. Za njega bo pri obeh mašah darovanje s priporočilom, prav tako v Babnem
Polju v nedeljo 15. julija. Župnik Janez Kebe pa se bo poslovil v nedeljo 22. julija v Babnem Polju in 29. julija pri obeh mašah v Starem trgu. Gospod nadškof ga je imenoval
za župnika župnije Kopanj. Ob birmi je gospod škof dr. Anton Jamnik naročil, naj bo
pri teh mašah darovanje za župnika Kebeta. Vsem dobrotnikom že v naprej Bog povrni.
Za novega župnika je imenovan g. Boštjan Modic, župnik v Višnji Gori in za kaplana g.
Erik Švigelj, kaplan v Ribnici.
a V nedeljo 8. julija ob 16.00 bo v Iga vasi blagoslov obnovljenega križa pred vasjo.
Lepa zahvala dobrotnicam Olgi in Marici Telič (Martinove) in drugim vaščanom. Bog
povrni!
a V župnijski cerkvi v Starem trgu je pasar namestil na stebre posvetilne križe, kjer je
23. junija 1761 nadškof Attems posvetil župnijsko cerkev. Nad vrati cerkva pri sv. Roku,
na Gornjih Poljanah in na Bloški Polici pa so ali bodo pritrjene strehice za zaščito
hrastovim vratom, ki so zelo izpostavljena dežju in soncu.

ORATORIJ 2012 - “GREM JAZ”
Danes začenjamo z Oratorijem v naši župniji, ki nosi naslov “GREM JAZ”. Osrednja junakinja Oratorija 2012 je sveta Marija Dominika Mazzarello. Bila je sodobnica
začetnika oratorija, don Boska. Rodila se je leta 1837 v vasi Mornese v severni Italiji.
Svoje življenje je kot don Bosko posvetila mladim, predvsem dekletom. Pri tem pa jo
zaznamuje zavzetost, preprostost in veselje.
Oratorij bo potekal od nedelje 1.7.2012 do nedelje 8.7.2012. Glavni namen oratorija je kvaliteteno in zabavno preživljanje počitnic, ko se vsi skupaj kaj novega
naučimo za življenje.
a

Hvaležni smo vam, ker soglašate, da sv. maše oddamo tistim duhovnikom, ki
niso na župnijah. V informacijo: duhovniki živimo od dobrote ljudi, ne od državne
plače. Iz hvaležnosti zaslužijo pokojni svojci in predniki vsake družine vsaj eno
sv. mašo na leto. Nehvaležno bi bilo, če bi nanje pozabili. Drugje opravljene svete
maše: druž. Tekavčič Šerbelj, v čast sv. Družini za srečen porod, Ivan Amalija Strle,
Anica Stane Gombač, Frančiška Baraga, živa + druž. Avsec, v zahvalo in v čast sv. Marjeti za srečen porod, v čast Materi Božji v zahvalo (2 x), Tomaž Sterle 11. obl., Slavka
Stane Nagode, Tilka Jernej Jože Šraj, Matija Klančar, Matija Klančar, Ivanka Matevž
Mulec, Mirko Nelec, Franc Slava Kočevar, druž. Kodrca Troha, Janez Jožefa Antončič,
druž. Lekšan, brate sestre Lekšan, druž. Kotnik, v čast Materi Božji za zdravje (2 x),
druž. Komidar in Tomc ( 2 x). Jože Šraj,, starši Kraševec in Šraj, Karol in Frančiška Modic.
BRANJE BERIL

KRAŠENJE

STARI TRG

BABNO POLJE

8.
jul.

7.30 Helena Zabukovec
10.00 Damjan Forjanič, Marija Forjanič

8.30 Jan Grajš
Ivanka Grajš

Vrhnika,
Knežnja Njiva

15.
jul.

7.30 Magda Avsec
10.00 Anica Antončič, Luka Bavec

8.30 Jelka Ožbolt
Kristjan Troha

Stari trg I. Skupina

22.
jul.

7.30 Ivana Kodrca
10.00 Marko Gorše, Vida Gorše

8.30 Olga Troha
Martin Troha

Stari trg II. Skupina

Bralci beril se vrstijo po abecednem seznamu. Prosimo, da v primeru, če ne morete brati berilo, si sami
poiščete zamenjavo. Hvala za vaš trud in pripravljenost. BOG POVRNI!
Beremo berila in evangelije za nedelje in praznike: LETO B; berila in evangelije za delavnike: LETO II.
Krščevanje v Starem trgu je vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu. V torek pred tretjo nedeljo je
priprava za krst pri g. kaplanu s starši in botri. Z družinsko knjižico in rojstnim listom otroka se pred
tem oglasite pri g. župniku za vpis podatkov v Krstno knjigo in knjigo Status animarum.
Uradne ure:

Telefonske številke:

PON.

10.00 - 11.00 (žpk)

TOR.

13.30 - 15.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)

01/705 89 60 (župnišče) e-mail: janez.kebe@rkc.si
041 654 441 (župnik)

PET.

10.00 - 11.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)
Prvi petek: obiskovanje bolnikov
in ni uradnih ur.

Odgovarja župnik: Janez Kebe

01/705 89 61 (kaplanija)
040 834 660 (kaplan) e-mail: traven.bojan@gmail.com

01/2320449 (bolniška župnija Ljubljana)
Poslušaj Radio Ognjišče - na 96,8 MHz

