OBVESTILA:
- Velika hvala vsem, ki ste
sodelovali in pomagali pri izvedbi
oratorija ter pri RTV prenosu
svete maše.
- VEROUK: v torek, 11.9. in v
sredo 12.9. bo med 16.00h in
18.00h v kapalniji potekal
vpis v novo veroučno leto. V
cerkvi vzemite vpisnico in jo
izpolnjeno prinesite na vpis, kjer
boste lahko kupili tudi gradivo.
Vse potrebne informacije najdete
na vpisnici!
- STIČNA 2018: v soboto, 15.9.
ob 7.00h bo šel avtobus izpred
kaplanije na srečanje mladih v
Stično. Prijavite se najkasneje
do srede, 12.9. v župnišču!
Prispevek za vstopnino in prevoz
je 12 EUR, ki ga poravnate na
avtobusu. Predviden povratek je
okoli 19.00.
- MLADINSKA SKUPINA: v
petek, 21.9. ob 20.00 bo prvo
letošnje srečanje, dobimo se v
učilnici kaplanije. Lepo vabljeni
srednješolci in študenti.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE
CEKRVE:
16. sept - Podgora, Vrh, Babna polica
23. sept - Kozarišče – II. Skupina
30. sept - Pudob

- 8. LETNO SREČANJE Z
MARIJO ROMARICO bo v
nedeljo, 23.9. od 15.00h naprej.
Po molitvenem programu bo ob
17.00h sveta maša, ob 18.00h pa
blagoslovitev podob Marije
Romarice.
- MINISTRANTSKE VAJE za
ministrante OBEH župniji bodo
ob sobotah ob 9.00 v Starem
trgu. Prvič se dobimo v soboto,
22.9. Vabljeni tudi novi
ministranti.

- ŽEGNANJE na KRIŽNA GORI po prazniku povišanja sv. Križa
(petek, 14. sept.) bo v soboto,
15. sept., ob 8h zjutraj
žegnanjska maša.
- ŽEGNANJE na DOLENJIH
POLJANAH: ob godu svoje
zavetnice Žalostne Matere Božje
bo soseska na Doljnih Poljanah v
soboto, 15. sept., ob 16.00h
obhajala žegnanjsko sv. mašo.
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

16. sept

Jože MATEVŽIČ
Marija RAVŠELJ

Gašper KVATERNIK
Ivanka MLAKAR

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

23. sept

Stanka ŠRAJ
Marija URBIHA

Janja STERLE
Katarina KANDARE

Marija TROHA
Olga TROHA

30. sept

Helena TRUDEN
Ivana KODRCA

Katja PREVEC
Luka AVSEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

-

ŽUPNIJSKI URAD STARI TRG PRI LOŽU
Pot na Ulako 5, 1386 Stari trg pri Ložu
URADNE URE:
Ob ponedeljkih od 10.00h—12.00h
ter vsak dan po večerni sv. maši v
Starem trgu. Ob nedeljah in praznikih ni
uradnih ur.
Odgovarja: župr. Blaž DOBRAVEC

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

NAŠE OZNANILO
letnik: 47
številka: 13
dne: 9. sept 2018
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

NADŠKOFOVA SPODBUDA OB ZAČETKU
ŠOLSKEGA LETA
„Dragi učenci! Šolske torbe so pripravljene. Ene

modernejše, druge bolj preproste. V njih
bolj ali manj vse tisto, kar ste mogli priskrbeti v času počitnic in priprav na novo
šolsko leto. Nekatere stvari bo potrebno
še dodati po prvih dnevih pouka. Čeprav
je priprava vsega potrebnega za šolo
pomembna in pogosto terja veliko skrbi,
so dejansko pomembnejše druge stvari.
Kakšne misli vas prevevajo ob začetku
novega šolskega leta? Se ga veselite?
Vas navdaja negotovost? Vstopate vanj z
radovednostjo? Kakšne in kako visoke
cilje ste si zadali za šolsko leto, ki prihaja? Verjamem, da veliko učencev komaj
čaka, da s prvim šolskim dnem ponovno
srečajo sošolce. Počitnice so čudovite, a
družba vrstnikov, s katerimi delite vse, kar prinaša
šola, je nekaj lepšega. Med seboj boste delili doživetja počitniških mesecev. Potrudite se, da boste s
temi pogovori drug drugega bogatili. Ne gre za tekmovanje. Utrjujte vaša prijateljstva. Predvsem pa
bodite radovedni. Kako lepo je vsak dan odkriti
nekaj novega. Kako lepo je doživljati, da je tvoj
pogled vedno širši. Vsak dan več veš, več znaš in
imaš lahko vedno več zdravega zaupanja vase. Res
pa je, da ne gre brez napora. Potrebno je sedeti za
knjigo, ob domačih nalogah in učenju. A ves napor
poplača zadovoljstvo, ki ga doživite ob uspešnem
preverjanju znanja, ob dobri oceni, ob pohvali učiteljev in staršev. Trud je povrnjen.
Dragi učitelji! Ko boste prvo učno uro pred seboj
ugledali obraze učencev, ki ste jih učili že lani, ali pa
bodo čisto novi, boste začutili, da to vendarle niso
povsem isti otroci in isti obrazi, od katerih ste se

Babno Polje - sv. Nikolaj
poslovili ob koncu prejšnjega šolskega leta. Za njimi
so doživetja počitniškega časa, morda tudi preizkušenj, povezanih s tem časom. Sprejemajte jih s spoštovanjem in sočutjem. Tako boste dobili dostop ne
samo do njihovega znanja, ampak se vam bo odpirala pot do njihovih duš, do utripanja
njihovega srca. Spoznavali boste njihove upe in bojazni. Spoštovanje in sočutje vam bosta razkrivala razmere, v
katerih živijo in odnose, ki jih obdajajo. Pogledali boste v njihove družine in
lažje jih boste razumeli in spremljali v
tem novem šolskem letu njihove intelektualne in srčne rasti.
In vi, dragi starši! Bodite veseli svojih
otrok. Še danes me zaboli izjava očeta,
ki je rekel, da od svojih otrok ne pričakuje drugega, kot da so najboljši. Vas
prosim, da od svojih otrok pričakujete,
da postajajo dobri, delovni in srčni ljudje. Stojte jim
ob strani ob tem prizadevanju, saj bodo kot dobri,
delovni in srčni ljudje lahko tudi srečni. Osrečevali
bodo tudi druge in jim prinašali veselje v življenje.“
Stanislav Zore, nadškof

SOB

SVETE MAŠE:
PON

10.9.

Stari trg

ob 19h

Nikolaj Tolentinski
TOR

11.9.

Stari trg

ob 19h

Prot in Hijacint
SRE

12.9.

Stari trg

ob 19h

Marijino ime

+ Franc KRANJC, obl.

za blagoslov zakona ŠIRCA—ULE

B. Polje

ob 17.30h

starša ata in mama POJE

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Venčeslav in Marija LEKŠAN

2. Vinko, Franc in starši Lavrič, obl.

NED

+ Frančiška KOČEVAR

25. NEDELJA med letom
Mr 9, 30-37

2. starši GOMBOC in MLAKAR, obl.

ob 17.30h + Gabrijela SRPAN, 30. dan

PET

14.9.

Stari trg

ob 19h

Povišanje sv. križa

Sv. Rok

ob 17.30h + France, obl. in vsi pokojni ULE

B. Polje

ob 17.30h ++ Miran in starši JANEŽ

Stari trg

ob 19h

Žalostna Mati Božja
ob 8.00

16.9.

Stari trg

24. NEDELJA MED
LETOM
Mr 8, 27-35

+ Uroš MLAKAR, obl.
žegnanje

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez in Marta STERLE (Kozarišče)
2. Vinko KANDARE
3. Franc OVSEC in družini OVSEC in
DROBNIČ

ob 19h

bl. Anton Martin Slomšek
TOR

25.9.

2. Jože in Terezija STERLE (Pot na Ulako)
Stari trg

ob 19h

Sergij Radoneški
SRE

26.9.

27.9.

++ Ivanka in Anton RAVŠELJ
2. Otilija FOLESKOVIČ, 4. obl.

Stari trg

ob 19h

Kozma in Damijan
ČET

za zdravja na čast Materi Božji

++ Slava in Franc KOČEVAR, obl.
2. Jože in starši MLAKAR (Lož)

Stari trg

ob 19h

Vincencij Pavelski

+ Jože KUMER
2. Anton BARAGA (Kozarišče 15)

++ KLIMPF—MLAKAR

Stari trg

ob 19h

na čast Materi Božji

poroka

ob 16.45h

za blagoslov v zakonu MULEC—OGRINC

2. Katarina MERCINA

B. Polje

ob 17.30h

+ Ivan ŽAGAR

3. za zdravje

B. Polje

ob 17.30h

2. Stanislav, obl. GABRENJA in starši
DEBELJAK

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Nataša ŠKERBEC in Franc KOČEVAR

ob 8.30h

++ družini MLAKAR in ŽAGAR

Stari trg

ob 19h

Januarij

Stari Trg

ob 17.30h

TOR

ob 19h

24.9.

B. Polje

ob 17.30h ++ Marija in Janez TROHA, obl.

Stari trg

PON

++ Jožef in Marija, obl. BOHINČEVA

B. Polje

19.9.

2. Frančiška, obl. in Franc MIKLAVČIČ

ob 17.30h

Robert Bellarmino

SRE

+ Alojz in Marija TROHA

Viševek

ob 19h

Jožef Kupertinski

ob 8.30h

++ Alojzija in Nežka MULEC

Stari trg

18.9.

maša ob srečanju z Marijo Romarico

ob 19h

ob 8.30h ++ Jožefa in Viktor TROHA

17.9.

B. Polje

ob 17h

Stari trg

B. Polje
PON

2. Jožefa in Anton STERLE
3. Frančiška in Feliks ULE, obl.

+ Jože RAVŠELJ, obl.

Dol. Poljane ob 16.00h žegnanje
NED

23.9.

+ Jože STERLE, obl.

2. na čast Mariji Pomagaj
Križna G.

+ Ivan ONUŠIČ, 30. dan

ob 13.00h

Viševek

15.9.

+ Marija, obl. in Ivan AVSEC

ob 19h
poroka

Janez Zlatousti

SOB

ob 19h

+ Vinko KOČEVAR, obl. (Podlož 9)

ob 19h

13.9.

Stari trg

2. Laura, obl. in družina ŠKERBEC

Stari trg

ČET

22.9.

Mavricij

PET

28.9.

Venčeslav

++ Anica in France OVSEC

na čast Mariji Romarici za blagoslov
Slovenije

++ Stanislava, obl. in Jože ULE
2. družina TRUDEN in KOŠMERLJ

ČET

20.9.

Stari trg

ob 19h

za žive in pokojne BAVEC—KLANČAR

PET

21.9.

Stari trg

ob 19h

družina LEKŠAN in KOTNIK

Matej, evangelist

B. Polje

ob 17.30h ++ Alojz in Marija KONC
2. Ivan STERLE

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. Po prvem namenu mašuje duhovnik
v domači župniji. Vrednost in učinek daritve ni odvisen od številke namena, ki je zapisan v
oznanilu ali od kraja daritve, ampak od vaše molitve in dejavne udeležbe pri bogoslužju.

SOB

29.9.

Mihael, Gabrijel, Rafael

NED

30.9.

26. NEDELJA med letom
Mr 9, 38-43.45-48

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.

