a Novega župnika g. Boštjana Modica lepo sprejmite in za njega lepo skrbite, kot ste
skrbeli zame. Prav tako lepo sprejmite novega kaplana g. Erika Šviglja. Še enkrat vsem,
ki ste mi kaj dobrega storili, Bog povrni! Lepa zahvala tudi tistim, ki tako lepo skrbite za
Kramaričev grob.
Janez Kebe, župnik

NAŠE OZNANILO
letnik: 40

a
V četrtek 26. julija ob 20.00 vabim vse ključarje obeh župnijskih cerkva in vseh
podružnih cerkve na srečanje v župnišče v Starem trgu. Vsi lepo vabljeni!!!

številka: 11

a
ROMANJE NA RAB
Letos mineva 70 let odkar so odpeljali naše najdražje v koncentracijsko taborišče Kompor na Rabu. V soboto 25. avgusta bomo poromali na Rab, kjer bomo obiskali grobove naših
rajnih, za njih molili in darovali sveto mašo na Komporju. Cena prevoza in trajekta je 18€. S
plačilom se prijavite Francu Trudnu v Podgori (tel. 7058 053). Odhod avtobusa bo iz Starega
trga ob 5 uri. Vozil bo preko Babnega Polja in po vaseh, kot običajno. S seboj vzemite osebni
dokument. Šla bosta dva avtobusa, če bo dovolj prijav, drugače samo eden. Kdor se bo prijavil
prej bo šel, ostali boste morali ostati doma. Lepo vsi vabljeni!

dne: 22. 7. 2012

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: Jv zahvalo, Anton
Vinko Mlakar, Anton starši Mlakar, druž. Krapenc Mulec, po namenu, v čast Materi Božji za
zdravje, Rok Mihelčič (5 x), Alojzij Troha, druž. Ravšelj Viševek 17, druž. Mlakar Žnidaršič,
Franc, starši Palčič - Vrh. Starše in brata Pirc, starše in brata Gerbec, Stanislav Baraga, Janez, Marija in
sestre Kraševec, Ivana, Franc in Iva Mulec, v čast Sv. Duhu za zdravje, za žive iz družine Gerbec.
BRANJE BERIL

KRAŠENJE

STARI TRG

BABNO POLJE

29.
jul.

7.30 Damjan Ravšelj
10.00 Katarina Kandare, Bernarda Kandare

8.30 Jan Grajš
Ivanka Grajš

Dane

5.
avg.

7.30 Marta Šebenik
10.00 Borut Kraševec, Klemen Kraševec

8.30 Jelka Ožbolt
Kristjan Troha

Nadlesk

12.
avg.

7.30 Nataša Škerbec
10.00 Gašper Kvaternik, Suzana Kvaternik

8.30 Olga Troha
Martin Troha

Podcerkev

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)

01/705 89 60 (župnišče) župnik Boštjan Modic

TOR.

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

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) kaplan Erik Švigelj

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

STARI TRG PRI LOŽU

BABNO POLJE

OBHAJILNI OBRED – 1. DEL
Z amen na koncu sklepnega slavospeva se sklene evharistična molitev. Konča
se osrednji del slavja, ki je zdaj usmerjeno v svoj vrh. Daritev in sveti obed
(obhajilo) sta najtesneje povezana med seboj. Ko verniki pri obhajilu vredno
prejmejo evharistično žrtev, tedaj na zakramentalno popolnejši način sodelujejo pri evharistični daritvi in so daritve deležni na popolnejši način. Deležnost
Gospodove večerje je vedno občestvo s Kristusom, ki se Očetu za nas daruje
v žrtev.
Skupni sveti obed
Brez evharistije verniki ne moremo nadnaravno živeti. Evharistija je namreč
vir in vrhunec vsega krščanskega življenja, iz nje Cerkev neprenehoma živi in
raste. Sam Kristus izjavlja, da ima njegova daritev namen odreševati, in vse
vernike vabi, naj pri njej sodelujejo z zakramentalnim obhajilom. »Vzemite, jejte, to je moje telo ... Pijte iz njega vsi! To je namreč moja kri, kri zaveze, ki se
za mnoge preliva v odpuščanje grehov«. Obhajilo je
globoko osebnostno dejanje, ko nas Kristus vedno
globlje združuje s seboj in nam daje delež pri svojem poveličanem življenju. Sodelovanje pri svetem
obedu krepi in oživlja medsebojno ljubezen. Obhajilni obred ima štiri pomembne dele:
a očenaš, b) obred miru in sprave, c) lomljenje kruha
in obhajilo, d) prošnja po obhajilu.
Očenaš
Mašnik opozori in povabi vernike k skupni molitvi. Vsebina tega povabila je
zelo na mestu. Za človeka grešnika je brez dvoma velik pogum, da moli molitev, v kateri se obrača na Boga kot Božji otrok. Očenaš je edina molitev, ki nas
jo je naučil Jezus, zato se upravičeno imenuje Gospodova molitev. To je vzor
vseh molitev. Tako je molil Jezus sam in tako naj poslej molijo vsi, ki bodo po
njem verovali v Očeta, ki je v nebesih. Zato je prav, da vedno znova odkrivamo
neizmerno bogastvo Gospodove molitve.

PON.
23. 7.

Mt
5, 13-16

Stari trg 19.00 +Frančiška, Ivan Špeh
Stari trg 19.00 +Ivanka Onušič, obl.
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)

Brigita Švedska,
sozavetnica Evrope

TOR
7. 8.

Mt
14, 22-36

Stari trg 19.00 +družina Petrič BM
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)
Podgora19.00 Janez Žagar

TOR.
24. 7.

Mt
12, 46-50

Stari trg 19.00 +Ferdo Kraševec, obl.
(po maši pol ure češčenja S.R.T.)

sv. Krištof

Mt
5, 13-16

SRE
25. 7.

Mt
20, 20-28

Pudob 19.00 za sosesko Pudob in Iga vas
Stari trg 18.00 po namenu
(po maši pol ure češčenja S.R.T. in molitveno občestvo)

SRE
8. 8.

Stari trg 18.00 +Leon Šepec
(po maši pol ure češčenja S.R.T. in molitveno občestvo)
Babno Polje 19.00 +Anton in Helena Truden

ČET
9. 8.

Jn
4, 19-24

Gorenje Jezero 19.00 +Janko, starši Porok
Babno Polje 19.00 +Tilka Kovač

Terezija B. od Križa

ČET
26. 7.

Mt
13, 16-17

Viševek 19.00 +Julka, Franc Prevec
Stari trg 19.00 po namenu (po maši pol ure češčenja)

Mt
5, 13-16

Viševek 19.00 +Jože Mlakar, 6. obl.
Stari trg 19.00 po namenu (po maši pol ure češčenja)

Jn
12, 24-26

Križna gora 8.00 za sosesko Pudob in Iga vas, zaobljuba ob
koleri leta 1855
Stari trg 19.00 +starše Gerl, stare starše Zgonec

sv. Lovrenc, diakon

PET
27. 7.

PET.
10. 8.

SOB
28. 7.

Mt
13, 24-30

Viševek 19.00 +Jože Drobnič, obl.
Stari trg 19.00 po namenu (po maši pol ure češčenja)

SOB.
11. 8.

Jn
15, 4-10

Stari trg 8.00 +Ivan, Kristina Šumrada
Babno Polje 8.00 +Martin Troha, obl.

sv. Klara (Jasna)

NED.
12. 8.

Jn
6, 41-51

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Tilka Kovač
Stari trg 10.00 +starše Kraševec in Špeh
Lož, Sv. Rok +Ivan Zabukovec - žegnanje

19. NEDELJA
MED LETOM

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij, slovo g. župnika
Babno Polje 10.00!!! +Stanko Mihelčič
Stari trg 10.00 +družina Špeh, slovo g. župnika
Pudob 10.00 za sosesko - žegnanje

NED
29. 7.

Jn
6, 1-15

PON
30. 7.

Mt
13, 31-35

Sv. Rok 19.00 +Terezija, Ana Nahtigal, obl.

TOR
31. 7.

Lk
14, 25-33

Stari trg 7.30 +Janez Bavec

SRE
1. 8.

Jn
15, 9-17

Stari trg 18.00 v čast Sv. Duhu
Stari trg 18.00 +Janez, France Kandare
(po maši molitve učencev in apostolov sv. Duha)

ČET
2. 8.

Mt
13, 47-53

Viševek 18.00 +Zofija Petrič, 30. dan
Stari trg 19.00 v čast Materi Božji za duhovne poklice
Babno Polje 19.00 +Tilka Kovač

PET
3. 8.

Mt
13, 54-58

Stari trg 8.00 +Anton Levstek, 1. obl.
Babno Polje 19.00 po namenu
Viševek 19.00 v čast Materi Božji za zdravje

SOB
4. 8.

Mt
9, 35-38;
10, 1

Stari trg 8.00 +Marija, Andrej Truden
Viševek 19.00 +Rok Truden, 30. dan
Babno Polje 8.00 +Tilka Kovač

NED
5. 8.

Jn
6, 24-35

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij (predstavitev novega
župnika in kaplana)
Babno Polje 8.45!!! +Marija, Drago Cupar (predstavitev
novega župnika in kaplana)
Stari trg 10.00 +družina Žnidaršič in Kraševec (predstavitev novega župnika)
Sv. Ana 10.00 za sosesko Podlož in Sv. Ana - žegnanje

PON
6. 8.

Mr
9, 2-10

Viševek 19.00 +družina Ravšelj (št. 5)
Babno Polje 19.00 +Tilka Kovač

Jakob Starejši,
apostol
Joakim in Ana,
starši Device Marije

17. NEDELJA
MED LETOM

sv. Ignacij Lojolski
PRVA SREDA
sv. Alfonz Ligvorij
PRVI ČETRTEK
PRVI PETEK
Lidija,
svetopisemska žena
PRVA SOBOTA
sv. Janez Vianney

18. NEDELJA
MED LETOM

Jezusova spremenitev na gori

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

sv. Dominik

a
ZAHVALA G. ŽUPNIKA OB SLOVESU
Ob slovesu se vam vsem župljanom Starega trga in Babnega Polja lepo zahvaljujem za
vse dobrote in da ste za mano potrpeli celih 35 let, ko sem bil vaš župnik in še 3 leta kaplan
in tudi 20 let dekan. Za vse kar ni bilo z moje strani dobro, ali če sem koga kaj prizadel, se
vsem iskreno opravičujem in tudi kar ni bilo z vaše strani dobro, vsem iz srca odpuščam.
Imejmo drug na drugega lepe spomine, saj je naše življenje na tem svetu tako kratko, da
ne vemo ne ure ne dneva. Na onem svetu imamo upanje, ki ne osramoti (Rim 5,5). Ob
slovesu boste dobili podobico, kjer so našteta vsa dušnopastirska leta.
župnik Janez Kebe
a
ZAHVALA G. KAPLANA OB SLOVESU
Leto je hitro minilo in že se poslavljam od vas dragi župljani Starega trga in Babnega
Polja. Še enkrat bi se vsem rad zahvalil za vse vaše molitve, pogovore, zaupanje, za vso
materialno podporo in vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Vesel sem, da ste me
vzeli za svojega in upam da bomo še naprej povezani v molitvi in prošnjah. Bog naj vam
popolača za vse in BOG VAS ŽIVI ŠE NA MNOGA LETA.
a

ORATORIJ 2012

Oratorij v Loški dolini je letos obiskalo 122 otrok in vodilo 33 animatorjev. Vsem, ki ste nam
priskočili na pomoč v molitvi, ﬁnančno ali materialno BOG POVRNI!!! Zahvala vsem staršem, da ste nam
v roke zaupali svoje otroke, da so lepo, kvalitetno in zadovoljno preživeli teden med mladimi.
Rad bi se zahvalil voditeljici Alenki Kržič za vso vodenje, organizacijo na Oratoriju. Hvala vsem animatorjem, ki ste darovali svoj čas za naše otroke. Vsi skupaj ste THE BEST! Zahvala velja osnovni šoli,
gospe ravnateljici Sonji Jozelj in ekipi v kuhinji, da ste nas tako lepo in dobro pogostili. Prav tako policistom in gasilcem, ki so nas obiskali in so si vezli čas za nas in nam predstavili svoje delo ter na ta način
obogatili Oratorij. Zahvala tudi našim sponzorjem: Žu Stari trg pri Ložu, Občini Loška dolina, trgovini KGZ
samopostrežna v Starem trgu, Alpini - družina Prelog in družina Celarc, trgovini Merkator za pripravo
sendvičev. Zahvala vsem župljanom za vaše darove, ki ste jih zbrali (450 €) in seveda vsem tihim darovalcem, ki ste namenili svojo molitev ali svoj denarni prispevek, da je naš Oratorij uspel. Zahvala vsem, ki
ste nam prinesli pecivo, zahvala Renatu in Branetu, ki sta pekla na pikniku. Res na koncu vsem en velik
BOGLONEJ za vse. In na koncu zahvala vsemogočnemu Bogu in Mariji, da je letošnji Oratorij uspešno in
zdravo uspel. Resnično lahko rečem da je bilo lepo in nepozabno. Upam, da se vdimo zopet drugo leto,
sicer v novi zasedbi. Pa naj vas vodi moje geslo: V TVOJE ROKE, GOSPOD, SE VSEGA IZROČAM.
kaplan Bojan

