OBVESTILA:
- RTV PRENOS SVETE MAŠE:
V nedeljo, 2. septembra ob 10.00 bo
RTV Slovenija neposredno prenašala
nedeljsko bogoslužje iz župnijske
cerkve v Starem trgu. Zaradi
tehničnih priprav ta dan ne bo
jutranje maše ob 7.00! Parkirišče
med župniščem in kaplanijo bo že od
sobote zvečer rezervirano za vozila
tehnične ekipe RTV-ja. Zaželeno je,
da se ta dan svete maše ob 10.00
uri udeleži čim več župljanov, saj je
to lepa priložnost, da tudi drugod
vidijo utrip in lepoto našega
občestva in svetišča.
Hvala pevcem, ki se za to
priložnost zbirajo na intenzivnih
vajah.
MINISTRANTI se dobimo na
vajah za televizijsko mašo v
soboto, 25.8. ob 9.00 pred
cerkvijo v Starem trgu. Pridite
res vsi!
- PRVI PETEK:
V petek, 7.9. bo župnik obiskoval
bolnike in ostarele po domovih. Kjer
še želite obiska duhovnika sporočite
v župnišče.
- 8. sept. - MARIJINO ROJSTVO mali šmaren: na praznik bodo sv.
maše v Starem trgu ob 19h in ob
17.30h v Viševku, kjer soseska
Marijinega vnebovzetja obhaja malo
žegnanje.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE
CEKRVE:
26. avg - Lož – Stari del
2. sept - Lož – Mali Vrhek
9. sept - Podlož

URADNE URE:
vsak dan takoj po večerni sv. maši v
Starem trgu.
V nedeljo ni uradnih ur.
-

Odgovarja: župr. Blaž DOBRAVEC

- MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE
POKLICE - Letošnji molitveni dan za
duhovne poklice bo za našo
nadškofijo potekal v soboto, 8.
septembra, na Brezjah pod geslom
»Prižigaj luč vere!«. Program
srečanja: ob 9h molitev rožnega
venca in molitvena ura za duhovne
poklice in ob 10.30h slovesna sveta
maša. Po maši bo srečanje
ministrantov z gospodom nadškofom.
- POROKA - v soboto, 1. septembra,
se bosta ob 15.00h v cerkvi sv. Jurija
poročila Damjan PAVLIČ in Maja
MRAK.

NAŠE OZNANILO
letnik: 47
številka: 12
dne: 19. avg 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

PESTER KONEC POLETJA

- POROKA - v soboto, 8. septembra,
se bosta ob 16.30h v cerkvi sv. Jurija
poročila Simon KOČEVAR in Mojca
ŠEBENIK.
- VEROUK: z veroukom bomo začeli
po 16. septembru.
Več informacij v povezavi z
urnikom verouka, gradivom ter
vpisom boste prejeli v naslednji
izdaji Našega oznanila!
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

26. avg

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Vida MLAKAR
Alma PETRIČ

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

2. sept

Damjan FORJANIČ
Damjan RAVŠELJ

Rihard STRLE
Anica ANTONČIČ

Marija TROHA
Olga TROHA

9. sept

Helena ZABUKOVEC
Ivanka NELEC

Bernarda KANDARE
Borut KRAŠEVEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

telefonske številke:
župr Blaž DOBRAVEC
01/705-89-60; 031/771-113
e-mail: blaz.dobravec@gmail.com
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

Iga Vas na Križni gori za zaobljubljeno romanje.
10.8.

MINI ORATORIJ 2018
Vse otroke, ki boste čez slaba dva
tedna zopet sedli v šolske klopi vabimo, da se pred začetkom šole,
verouka in ostalih dejavnosti, duhovo in prijateljsko okrepite na oratorijskem programu! Za vas ga vneto
pripravlja skupina več kot 30 animatorjev. Skupaj bomo spoznavali
našega velikega misijonarja, ki
mnogim ostaja še nepoznan. Vedno,
ko odkrivamo kak svetniški lik, je to
močna spodbuda za poživitev naše
vere, našega odnosa z Jezusom.
Letošnja oratorijska tema Le eno
je potrebno! povzema življenje
Friderika Ireneja Baraga, ki se je
vse življenje trudil, da bi Indijancem prinesel veselo oznanilo evangelija.
V Ameriki se je kot Evropejec srečal

Babno Polje - sv. Nikolaj

s popolnoma drugačno kulturo Indijancev. Od njih se je naučil veliko
novega. Obogatiti jih je želel z gradnjo bivališč in cerkva ter uporabo
poljedelstva. Trudil se jih je odvaditi
zasvojenosti z alkoholom in najpomembnejše; pokazal jim je, kako
ljubiti tako sočloveka kot Boga. V
letošnjem letu obhajamo 150-letnico
smrti Friderika Ireneja Baraga. Otroci
bodo na oratoriju spoznali moč molitve, prijateljstvo skozi igro in vsakodnevno življenje z Bogom.

Vabljeni, da se na oratorij prijavite do vključno srede, 22.8.
Prijavnico, ki jo dobite v obeh
župnijskih cerkvah čimprej oddajte v župnišče.

Zagnani romarji iz Kozarišč in drugih vasi na poti k
Novi Štifti. 12.8.2018

PET

SVETE MAŠE:
PON

20.8.

Stari trg

ob 19h

21.8.

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

Viševek

17.30h

+ ZGONC Janez, 30. dan

Stari trg

ob 19h

++ Ivana in Jakob BARAGA in družina
KANDARE, obl.

++ Angela, Jože in družina TROHA

Stari trg

ob 19h

++ družin ISKRA

poroka

ob 15.00h

za blagoslov v zakonu PAVLIČ MRAK

B. Polje

ob 17.30h

++ Franc in Frančiška KONC in sin
EMANUEL

Stari trg

! ob 10h

+ Marica PAVLIČ

22. NEDELJA med letom
Mr 7,1-8.14-15.21-23

B. Polje

ob 8.30h

+ Anton PINTAR in njegovi starši

PON

Stari Trg

ob 19h

+ Franc RAVŠELJ, obl.

SOB

1.9.

2. MAHNE Slava
SRE

22.8.

Stari trg

ob 19h

+ Franc STERLE
2. Silva ŠEGA, obl. (Loški Potok)
3. Franc KVATERNIK, 30. dan

ČET

23.8.

Stari trg

ob 19h

+ Marjan ŠRAJ
2. na čast Materi Božji v zahvalo

PET

24.8.

Stari trg

ob 19h

SOB

25.8.

NED

2.9.

3.9.

2. Pavlina in Marija RAVŠELJ

+ Jože ŠUMRADA
2. na čast Materi Božji

Viševek

ob 17.30h ++ Darinka in Davor MEDIĆ

B. Polje

ob 17.30h ++ Vlado, Vladimir in Milka ŽAGAR, obl.

Stari trg

ob 19h

++ oče in sin Slavko PETRIČ, obl.

3. Jože KUMER
TOR

4.9.

Stari trg

ob 19h

NED

26.8.

ob 17.30h + Terezija TUREK

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši in bratje DROBNIČ

21. NEDELJA MED
LETOM
Jn 6,60-69
PON

27.8.

B. Polje

ob 8.30h ++ Pepca in Jakob KONC

Stari trg

ob 19h

+ Anton ZGONEC, obl.
2. vsi pokojni iz družine KVATERNIK

TOR

28.8.

Stari trg

ob 19h

+ Marija STERLE, obl. (Stari trg)

SRE

5.9.

Stari trg

ob 19h

29.8.

Stari trg

ob 19h

ČET

6.9.

Stari trg

ob 19h

PET

7.9.

Stari trg

ob 19h

ČET

30.8.

Viševek

ob 17.30h ++ Terezija in Ivan GERL

Stari trg

ob 19h

+ Janez in ŠTEFANČIČ
2. družina ŠPEH

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki
drugod. Njim sem naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki marsikje zelo težko dobijo
dovolj mašnih namenov in so vam za sv. maše zelo hvaležni. Po prvem namenu mašuje
duhovnik v domači župniji. Vsi, ki ste darovali za sv. mašo ste povabljeni, da skupaj
molimo in obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači farni cerkvi. Učinek daritve
svete maše ni odvisen od številke namena, ki je napisan v oznanilu ali od kraja
daritve, ampak predvsem od vaše molitve in dejavne udeležbe pri bogoslužju.

++ Viktor in Terezija ter družina
ŽNIDARŠIČ

B. Polje

ob 17.30h

++ Ivan in Fani POJE

Stari trg

ob 19h

2. Marija KRAŠEVEC

poroka

ob 16.30h

za blagoslov v zakonu KOČEVAR
ŠEBENIK

Viševek

ob 17.30h

za sosesko

Stari trg

ob 7h

++ Robert in Marija ŠEPEC

ob 10h

za farane

ob 8.30h

+ Lojze KONC

2. Rado ČUK
+ Štefanija ŽAGAR
2. Marjeta, France in Marija MLAKAR
SOB

8.9.

Marijino rojstvo - mali
šmaren

++ Janez in France ter družina KANDARE in
BARAGA
2. Rado ČUK, 30. dan

+ Ana Baraga (Kozarišče)
2. v zahvalo sv. Antonu Padovanskemu

2. starša in sinova ULE, obl.
SRE

+ Marica PAVLIČ
2. Bogu Stvarniku v zahvalo za uslišano
prošnjo

2. Katarina MERCINA
Podgora

+ Štefanija ŽAGAR, 30. dan
2. Frančiška MODIC

++ starši GERL
2. družina KOČEVAR

TOR

31.8.

NED

9.9.

3. na čast Materi Božji

23. NEDELJA med letom
Mr 7,31-37
B. Polje

KRŠČEVANJE OTROK v Starem trgu je vsako tretjo nedeljo v mesecu. Za prijavo se vsaj 14 dni prej prijavite v župnišču v
času uradnih ur. V župniji Babno Polje je krst po dogovoru.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM je vsak dan pol ure pred večerno sveto mašo. Prvih 15 min je osebna tiha molitev, zatem pa se do svete maše moli rožni venec.
MOŽNOST SVETE SPOVEDI je vedno pred večerno sveto mašo ter ob nedeljah pred jutranjo sveto mašo v Starem trgu.
HVALA vsem, ki karkoli dobrega storite v korist obeh župniji in vaših duhovnikov.

