OBVESTILA:
- v nedeljo, 25. avgusta, soseska sv. Frančiška
Ksaverja v Vrhniki obhaja žegnanjsko nedeljo.
Sv. maša bo ob 15h. Vabljeni!
- v nedeljo, 1. septembra, soseska sv. Brikcija
na Lazih obhaja žegnanje s sv. maša ob 15h.
- v nedeljo, 8. septembra, na praznik
Marijinega rojstva - mali šmaren, bo malo
žegnanje v Viševku. Nedeljska praznična sv.
maša ob 10h bo samo v Viševku (v Starem trgu
bo samo bo 7h zjutraj) . Popoldne ob 15 pa bo
tudi soseska Žalostne Matere Božje na Dol.
Poljanah obhajala žegnanje. Vabljeni.
- skupina Prenova v Duhu iz naše župnije vabi
na srečanje v dvorani v kaplaniji, v sredo, 4.
septembra, na slavljenje in pričevanje ga.
ALEKSANDRE GREGL iz Šmartnega ob Paki.
Gospa je po poklicu univ. dipl. ing. oblikovanja
tekstila in oblačil ter koordinatorka za civilno
iniciativo za družino in pravice otrok. Pred
desetimi leti je doživela svoje življenjsko
spreobrnjenje. Vabljeni, da prisluhnete tej
pričevalki za Jezusa.
- vabljeni vsak dan pol ure pred sv. mašo k
molitvi pred odprtim tabernakljem, naj nas
Njegova navzočnost utrdi v veri, v upanju in
spodbudi k dejavni ljubezni. Vzemimo si čas,
da smo lahko nekaj časa z Njim.
- na PRVI PETEK bom v farni cerkvi zjutraj od
8h do 9h na voljo za mesečno sv. spoved,
prav tako tudi pred večerno mašo. Čez dan
bom obiskoval bolne in ostarele na domu

(tudi kaplanove) in jim prinesel Najsvetejše na
dom. Če bi še kdo želel, da prinesem Jezusa na
dom, mi prosim sporočite v župnišče.
- KRSTI: Krščevanje v župniji Stari Trg imamo
običajno katero koli nedeljo v mesecu. Starši se
že prej telefonično dogovorite za pripravo na
krst, vsaj kakšen teden prej. Priprave na krst
so običajno v ponedeljek ali torek zvečer po
večerni sv. maši. Na pripravi naj bosta samo
starša, da se lažje pogovorimo (svojega otroka
ta čas zaupajta v varstvo). Otrokovi botri
potrebujejo tudi potrdilo o sposobnosti za
botra, če so iz druge župnije, domači botri pa
naj se oglasijo pri župniku (da se malo
spoznamo in pogovorimo). Krst je lahko med ali
pa največkrat po nedeljski sv. maši ob 10h.
- VEROUK: Približuje se začetek šolskega leta
(1. september) in s tem tudi veroučnega. Z
veroukom bomo pričeli po prazniku Marijinega
rojstva, po nedelji, 8. septembra.
Prvi teden bo najprej VPIS K VEROUKU za vse
razrede - v kaplaniji in sicer:
- v ponedeljek, 9. septembra, od 16h - 18h
- v torek, 10. septembra, ob 16h do 18h
- v petek, 13. septembra, ob 17h do 18h v
župniji Babno Polje.
Zaradi kaplanovega odhoda se bo urnik
verouka moral precej spremeniti. Nekatere
razrede bomo združili, nekatere pa bo poleg
župnika poučevala tudi katehistinja Marjana
Toplek Dovjak iz Cerknice. Urnik verouka
bomo skušali čimbolj uskladiti tudi s šolskim
urnikom. Potrebna bo tudi velika mera
potrpežljivosti in tudi dobre volje. Urnik bo
objavljen v naslednji številki oznanil.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

25.
avg

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Borut KRAŠEVEC
Damjan FORJANIČ

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

1.
sept

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Gašper KVATERNIK
Helena MLAKAR

Nina POJE
Martin TROHA

8.
sept

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Ivanka MLAKAR
Jaka MATIČIČ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

telefonske številke:
žpk Boštjan Modic: 01/705-89-60 ali 040/500-996
bolniška župnija LJUBLJANA 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje cerkve:
25. avg - Nadlesk
1. sept - Podcerkev
8. sept - Kozarišče – I. Skupina

- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred in takoj po
večerni sv. maši v Starem trgu.
Lahko pa pokličete na telefon,
in se tudi izven uradnih ur
dogovorimo za srečanje.
V nedeljo ni uradnih ur.

spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

letnik: 41
številka: 37
dne: 18.8.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

KLOBUK NA GLAVI
Neki mož je stal v nabito polni
cerkvi s klobukom na glavi. Tudi
ko so mu drugi rekli, da je navada,
da se v cerkvi odkrijemo, je mož
ostal pokrit.
Tudi župnika je zmotil mož s
klobukom, zato ga je po maši
počakal. Rekel mu je, da je vesel,
ker je prišel v njihovo cerkev ter ga
povabil, naj še naprej hodi. Mu je
pa tudi dejal, da ni primerno in
dostojno v cerkvi imeti na glavi
klobuk. »upam, da boste v
prihodnje to upoštevali,« je sklenil
župnik.
»Najlepša hvala,« je odvrnil mož.
»In še bolj hvala, ker ste končno
govorili z menoj. Lepo, da ste me
povabili, naj hodim k sveti maši.
Dejansko redno hodim sem že tri
leta, toda šele danes so me ljudje
prvič opazili. Tri leta me ni nihče
poznal in nihče ogovoril. Danes pa,
ko sem obdržal klobuk na glavi,

Babno Polje - sv. Nikolaj

sem prvič spregovoril z mežnarjem.
Sedaj pa se pogovarjam celo z
vami. Doslej ste mi vedno dajali
občutek, da ste preveč zaposleni,
da bi lahko govorili z menoj.«
Je res potrebno, da nekdo naredi
nekaj narobe, da si vzamemo čas,
da bi spregovorili z njim? Oprostite
mi vsi, ker vas opazim samo, ko
naredite kaj narobe…
zgodba iz interneta

SVETE MAŠE:

SOB

PON

Rajmund Nonat,
redovnik
Mt 25,14-30

B. Polje

ob 20h

++ TROHA Angela, Jože, obl. in Anton

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ oče in sin Slavko PETRIČ

19.8.

Stari trg

ob 19h

+ OKOLIŠ Alojz, obl.
2. starši GERL

Janez Eudes, duhov.
Mt 19,16-22

20.8.

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Janez

Bernard, opat, cerk. uč.
Mt 19,23-30

B. Polje

ob 20h

+ ŽAGAR Vlado, Vladimir in Milka

SRE

Stari trg

TOR

21.8.

Pij X., papež
Mt 20,1-16a

ČET

22.8.

Devica Marija Kraljica
Mt 22,1-14

PET

23.8.

Roza iz Lime, devica
Mt 22,34-40

SOB

24.8.

Natanael (Jernej), apos.
Jn 1,45-51

NED

25.8.

21. NEDELJA
MED LETOM
Vrhnika - žegnanje

2. KLEPAC Erna in družina KRANJC
ob 19h

++ družina GROŠE
2. TRUDEN Ivana

Podgora

ob 20h

+ OKOLIŠ Anamarija

Stari trg

ob 19h

+ KRAJC Feliks, obl.
2. starši in brata LAVRIČ

B. Polje

ob 20h

+ MESTNIK Ana, obl.

Stari trg

ob 19h

+ POROK Ivana
2. KOMIDAR Kristina

B. Polje

ob 20h

++ POJE Janez in Ivana

Stari trg

ob 19h

+ ŠRAJ Jože
2. ŠPEHAR Ana

Ivana Bichier, redov.
Mt 23,13.15-22

Viševek

ob 20h

v zahvalo

TOR

Stari trg

2. ŠRAJ Jernej, obl.
ob 19h

4.9.

+ TRUDEN Jožef, 30. dan

PET

5.9.

6.9.

ob 19h

++ TRAPE Marija in Janez
2. ata in sin Stanko GERBEC

Avguštin, škof, cerk. uč.
Mt 15,21-28

Stari trg

ob 19h

+ FORJANIČ Ernest

Mučeništvo Janeza
Krstnika Mr 6,17-29

Viševek

ob 20h

+ NAGODE Slavka

PET

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 20h

2. ++ NAGODE in ŠRAJ
+ TRUDEN Ivana
2. za dobrotnike
++ ANTONČIČ Ivan in starši MALNAR

+ TRUDEN Ivana
za dobrotnike

2. PAVLIČ Feliks in Stane
B. Polje

ob 8.30h + ŠOŠTARIČ Janez, obl.

Laze

ob 15h

za sosesko sv. Brikcija na Lazih

Stari Trg

ob 19h

po namenu sv. očeta
2. POROK Ivana

Šmarata

ob 20h

za sosesko sv. Marjete v Šmarati

Stari trg

ob 19h

++ kaplan Franc KRAMARIČ
in pokojni duhovniki iz naše faren
2. NOGRAŠEK Fani

Gor. Jezero

ob 20h

+ POROK Janko

Stari trg

ob 19h

na čast Sv. Duhu
2. Frančiška in družina ANTONČIČ

Lk 4,38-44

B. Polje

ob 20h

++ KOČEVAR Jože in starši

Stari trg

ob 19h

na čast Materi Božji za zdravje (Laze)
2. TRUDEN Ivana

B. Polje

ob 20h

+ PINTAR Anton
++ Viktor, Terezija in družina ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 19h

Zaharija, prerok
prvi petek
Lk 5, 33-39

B. Polje

ob 20h

+ STERLE Ivan, obl.

SOB

Stari trg

ob 19h

++ MILAN in otroci KANDARE

7.9.

Regina, mučenka
Lk 6, 1-5

NED
Stari trg

ob 19h

Rozalija Sicilska, devica

2. + STERLE Marisa (Stari Trg), obl.

Monika, mati sv.
Avguština
Mt 23,23-26

Feliks (Srečko), mučen.
Mt 25,1-13

SRE

Mati Terezija, redovnica
Lk 5,1-11

++ KRAPENC Janez in Ivana, obl.

30.8.

Gregor Veliki, papež
Lk 4,31-37

za farane

ob 19h

29.8.

3.9.

ob 10h

Stari trg

ČET

TOR

ČET

za sosesko sv. Frančiška Ksaverja v Vrhniki

28.8.

Marjeta, devica mučenka
Lk 4, 16-30

+ GOMBOC Marija, obl.

ob 15h

SRE

2.9.

ob 7h

Vrhnika

27.8.

PON

Stari trg

+ KOVAČ Tilka in Boris

26.8.

žegnanje
sv. Brikcij na LAZIH
Lk 14,1.7-14

++ IVANOVI

2. MULEC Matevž in Ivanka (Gor. Jezero), obl.

Stari trg

22. NEDELJA MED
LETOM - angelska;

ob 20h

ob 8.30h

PON

1.9.

B. Polje

B. Polje

Lk 13,22-30

31.8.

8.9.

23. NAVAD. NEDELJA
- Marijino rojstvo mali šmaren
malo žegnanje vViševku
in žegnanje na Dol.
Poljanah
Lk 11,1-13

2. TRUDEN Ivana

2. TRUDEN Ivana
Podgora

ob 20h

+ URBIHA Rudolf, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane
2. ++starši, bratje in sestre ŠEPEC

Viševek

ob 10h

za rajne iz soseske v Viševku

Dol. Poljane

ob 15h

za sosesko Žalostne Matere Božje

B. Polje

ob 8.30h + TROHA Martin

