prilagoditve in spremembe ur verouka,
bomo oznanili pri nedeljskih sv. mašah.

CENIK zvezkov in učbenikov za verouk:
knjiga

delovni
zvezek

liturgični
zvezek in
listki

prispevek
za kurjavo
(na družino)

8 eur

4 eur

4 eur

10 eur

- v soboto, 14. septembra, bo na praznik
Povišanja sv. Križa soseska sv. Križa na
Križni Gori obhajala žegnanje. Vabljeni
k žegnanjski sv. maši to soboto dopoldan
ob 10h na Križno Goro!

urnik verouka:
Iga vas

PON

TOR

11.20h

2. raz 3. raz

St. Trg

PON

13.15h

2. raz 3. raz

14.00h

4. raz 5. raz

14.45h

6. raz 7. raz 1. Stari trg

15.30h

8. A

8. B

16.15h

9. A

9. B

TOR

- STIČNA MLADIH - Društvo SKAM
(skupnost katoliške mladine) tudi letos
pripravlja za vso slovensko mladino
Stično mladih, ki bo v soboto, 21.
septembra v Stični pri Ivančni Gorici. Če
bo želja in zadosti prijav med mladimi,
bomo organizirali tudi v naši župniji ali pa
na dekanijski ravni organizirali skupni
avtobusni prevoz. Sprejemam prijave.
Več informacij na www.sticna.si.

PET

1. Iga vas

Veroukarji 8. in 9. razreda se letos
pripravljamo na prejem zakramenta sv.
birme. Poleg učbenika Pridi Sveti Duh in
liturgičnega zvezka si sami priskrbite še
navadni črtani A4 zvezek za domače
naloge.
Za vse veroukarje pa naj velja, da je redni
obisk nedeljske sv. maše pogoj za
obiskovanje verouka. Kdor misli, da je
osnovnošolski verouk samo obisk
tedenske ure v učilnici, se moti. Otroci,
redno prihajajte k sv. mašam!
Z veroukom začnemo v tednu po 15.
septembru. Če bodo potrebne še kakšne

- MLADINSKI VEROUK: z mladinskimi
srečanji, ki bodo ob petkih ob 20h v
kaplaniji, začnemo po Stični mladih.
- ČEŠČENJE sv. Rešnjega Telesa: vsak
dan pol ure pred večerno sv. mašo v
Starem Trgu.
- SLOMŠKOVA NEDELJA: pred godom
blaženega škofa A. M. Slomška se bomo
na nedeljo, 22. sept., združili tudi v
skupni in goreči molitvi v čast bl. Antonu
Martinu, da nam izprosi Božjega
blagoslova za ves naš slovenski narod.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

15.
sep.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Janja STERLE
Katarina KANDARE

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

22.
sept

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Katja PREVEC
Klemen KRAŠEVEC

Nina POJE
Martin TROHA

29.
sept

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Luka BAVEC
Majda ŠRAJ MIHEL.

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:
15. sept - Iga vas
22. sept - Siga
29. sept - Lož - stari del

- 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: 38
dne: 8.9.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
VERA JE KOT MILO
Duhovnik in prodajalec mila ter drugih čistil
sta se sprehajala. Prodajalec mila je rekel:
»Le čemu je v današnjem svetu še potrebna
vera? Poglejte revščino, vojne, krivice na svetu.
Po dva tisoč letih vašega pridiganja o dobroti,
resnici in miru so med ljudmi še vedno prepiri
in nasilje. Če bi bila vera tako pomembna in
koristna, kot pravite, ne bi bilo toliko zla na
svetu!«
Duhovnik je nekaj časa molčal. Ob poti
sta oba opazila otroke, ki so se igrali ob cesti,
vsi umazani od blata. Tedaj je duhovnik
prodajalcu mila odgovoril: »Poglejte te otroke!
Pravite, da vaše milo ljudi očisti, ti otroci pa so
tako umazani. Čemu se torej še izdeluje in
prodaja milo? Ob vsem milu so ti otroci sedaj
umazani.«
Prodajalec čistil
je duhovniku
ugovarjal: »Milo
vendar ne more
učinkovati, če ga
ne uporabljamo!
Če bi se ti otroci
z našim milom
umili, ne bi bili sedaj takšni.«
Duhovnik mu je potrdil. Dejal je: »Popolnoma
pravilno! Isto velja za vero: tudi vero in verske

Babno Polje - sv. Nikolaj
nauke je potrebno 'uporabljati'
v vsakdanjem življenju, po
veri je potrebno živeti, v
resnici ljubiti in spoštovati
vsakega človeka... Le tedaj
bodo ljudje zaživeli v
resničnem prijateljstvu med
seboj.«
(prir. po zgodbi iz knjige Zgodbe s semeni

upanja)

NOVO VEROUČNO LETO
Dragi starši in otroci! Želim
vam, da se v prihajajočem
veroučnem letu z zavzetostjo
odločate za vse, kar je
povezano z vero in Cerkvijo,
v prid svoje zemeljske in
nebeške sreče.

SVETE MAŠE:
PON

9.9.

Peter Klaver, misijonar
Lk 6,6-11

TOR

10.9.

Nikolaj Tolentinski, spok.
Lk 6,12-19

SRE

11.9.

Prot in Hijacint, muč.
Lk 6,20-26

ČET

12.9.

Marijino ime
Lk 6,27-38

PET

13.9.

Janez Zlatousti, škof
Lk 6,39-42

SOB

14.9.

POVIŠANJE sv. Križa
Jn 3,13-17

NED

15.9.

NED
Stari trg

ob 19h
ob 20h

++ ANTONČIČ Frančiška in družina

Stari trg

ob 19h

++ brat, sestra in starši KOREN

PON

2. po namenu

Pij iz Pietrelcine, redovn.
Lk 8,16-18

ob 20h

++ PONIKVAR Viktor in Marija

Stari trg

ob 19h

+ GERŠIČ Pavla, 7. dan

TOR

2. ŠPEH Anton

A. M. Slomšek, škof
Jn 15,1-8

17.9.

Robert Bellarmino, duhov.
Lk 7, 11-17

SRE

18.9.

Jožef Kopertinski, duhov.
Lk 7,31-35

ČET

19.9.

Januarij, škof mučenec
Lk 7,36-50

PET

20.9.

ob 20h

++ mama in ata POJE

Stari trg

ob 19h

++ OKOLIŠ Janez in Anamarija

SRE

2. KOČEVAR Vinko, obl.

Sergij Radoneški, menih
Lk 9,1-6

Lk 8,1-3

SOB

21.9.

Matej, evangelist ap.
Mt 9,9-13

25.9.

Viševek

ob 20h

++ ŽAGAR Zdravko in LESKOVAR Božena

Stari trg

ob 19h

++ starši LAVRIČ (Lož)

ČET

2. TRUDEN Ivana

Kozma in Damijan, muč.
Lk 9,7-9

26.9.

B. Polje

ob 20h

++ Marija, Anton in družina BRENCE

Stari trg

ob 19h

++ starši ŠEPEC in brat Janez (Gor. Jezero)

PET

2. TEKAVČIČ Marija, sorodniki in prijatelji

Vincencij Pavelski, duh.
Lk 9,18-22

27.9.

Križna g.

ob 10h

žegnanjska sv. maša za sosesko sv. Križa

Stari trg

ob 7h

za farane

SOB

+ STERLE Janez (Kozarišče 21), obl.

Venčeslav, muč.
Lk 9,44-45

2. TRUDEN Ivana
B. Polje

ob 8.30h

++ JANEŽ Jože in Daniela

Stari trg

ob 19h

+ RAVŠELJ Jože

Stari trg

ob 19h

NED

ob 7h

za farane

ob 10h

+ MLAKAR Uroš, obl.
2. PAVLIČ Jožefa, obl.

28.9.

29.9.

B. Polje

ob 8.30h ++ TROHA Alojz in Marija

Stari Trg

ob 19h

Pudob

ob 20h

+ AVSEC Marija, obl.

Stari trg

ob 19h

pokojna in živa družina PLOS in JANEŽIČ
2. TRUDEN Ivana

B. Polje

ob 20h

++ TROHA Marija in JOŽE (BP67)

Stari trg

ob 19h

++ družina STERLE in ŠPEH
2. ČERNE Ivanka, Štancarjeva iz Podcerkve

B. Polje

ob 20h

++ Frančiška, obl. in Franc MIHELČIČ

Stari trg

ob 19h

v zahvalo in na čast Materi Božji z zdravje

B. Polje

ob 20h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 19h

++ MIVEC Marija in Janez

2. ŽMITEK Aleš

2. Terezija, Janez in Ivan GERL
Stari trg

ob 19h

Stari trg

ob 7h

++ JANEŽIČ Andrej in Marjeta in stari starši, obl.

ob 10h

++ BARAGA Anton in Terezija (Kozarišče)

++ AVSEC Franc in Anica, obl.

OBVESTILA:

2. MLAKAR Jože in Marija

- VEROUK:
Prvi teden bo najprej VPIS K VEROUKU za vse
razrede v kaplaniji v učilnici in sicer:
- v ponedeljek, 9. sept.: od 16h do 18h
- v torek, 10. sept.: od 16h do 18h
- v petek, 13. sept.: od 17h do 18h v Babnem
Polju v zakristiji.

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 19h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. PALČIČ Jože, živa in pokojna družina PALČIČ

B. Polje

ob 20h

+ Marija, Anton in družina JANEŽ

Stari trg

ob 19h

+ TRUDEN Jožef
2. TRUDEN Ivana

Dane

ob 20h

++ KANDARE Marija in LABOTIČ Alojzija

Stari trg

ob 19h

++ MULEC Franc in Marija

B. Polje

ob 20h

++ GRAJŠ Janez in Ivana

Stari trg

ob 19h

+ TRUDEN Ivana

B. Polje

ob 20h

2. v priprošnjo za zdravje

2. v dober namen
++ TROHA (Tomaževi)

(Troha)

++ BARTOLJ Jože in Neža, obl.
2. Bogu na čast v zahvalo za uslišane prošnje

2. ULE Franc, obl.

ob 20h

+ ŠRAJ Emilija, 30. dan
2. za žive in pokojne iz družin BAVEC in KLANČAR

26. NAVAD. NED.
Mihael, Gabriel, Rafael nadangeli
Lk 16,19-31

B. Polje

Andrej Kim Tae-gon
in drugi korejski muč.

24.9.

B. Polje

Kornelij in Ciprijan, muč.
Lk 7,1-10

TOR

23.9.

Gor. Jezero

ob 10h

Stari trg

Lk 16,1-13

Podgora

Lk 5,1-32

16.9.

22.9.

25. NAVAD. NED. SLOMŠKOVA

2. ŽMITEK Aleš

24. NAVAD. NED.
Žalostna Mati Božja

PON

+ KOČEVAR Anton, obl.

B. Polje

ob 8.30h ++ TROHA Marija in Ivan (BP 95)

Starši vpišete otroke, s seboj prinesete tudi
otrokovo spričevalo (podpisanega!) in kupite
učbenike in zvezke. Knjige so dobre tudi stare,
izposodite si jih. Kjer so v družini trije šolarji in
več, dobijo vse učbenike brezplačno. Starši
prvošolčkov prinesite k vpisu s seboj tudi
družinsko knjižico, če je krščen drugod, pa tudi
krstni list.
V dogovoru s podružnično šolo Iga vas bom
poučeval verouk za otroke 2. in 3. razreda v
prostorih šole, takoj po rednem pouku, kot je
bila navada že nekaj let.

2. GABRENJA Stanislav
Otroke 1. razreda iz Ige vasi in Starega Trga bo
poučevala katehistinja in teologinja Marijana
TOPLEK DOVJAK iz Cerknice, in sicer v petek
popoldne v kaplanovi učilnici. Prva skupina v
petek ob 14.45h, druga skupina ob 15.30h.
Verouk za vse ostale razrede bom poučeval v
ponedeljek in torek popoldne v kaplaniji v
učilnici. Ker sem zaradi nenadnega odhoda
kaplana ostal sam na dveh župnijah, bomo
razrede združili, edino 8. in 9. razred, ki so
letošnji birmanci, bo ostal v dveh skupinah.
Verouk v Babnem Polju:
Zelo bi bil hvaležen staršem otrok iz Babnega
Polja, če bi se lahko njihovi otroci pridružili k
verouku svojim sovrstnikom v Starem Trgu, da
ne bi moral posebej hodit učit v Babno Polje.
Lepo prosim. Če pa bo kljub vsemu to prevelik
problem, sem pripravljen priti učit verouk tudi
v Babno Polje (predvideno naj bi bil verouk za
vse razrede v četrtek popoldne).

