zaslužku pri prodaji lesa, pa tudi vsem
vaščanom Viševka, ter vsem župljanom,
ki ste darovali svoj dar za nove klopi v
cerkvici Marijinega vnebovzetja v Viševku.
Posebej pa me veseli in bi rad pohvalil ob
tej novi veliki pridobitvi za to pokopališko
Viševsko cerkev, da med nami še vedno
živi pripravljenost delati tudi za skupno
dobro. So nekatere stvari v življenju, ki
bodo ostale kot znamenje, da tu živijo
dobri ljudje. Ponosni smo lahko na
prelepe nove cerkvene klopi. Vsem vam
dobrotnikom naj Bog bogato povrne.
- ROMANJE NA RAB:
V soboto, 23. avgusta, bo romanje na
Rab, kjer bomo obiskali grobove rajnih, za
njih molili in darovali sv. mašo na
Komporju. Cena avtobusnega prevoza in
trajekta je 20 eur. S plačilom se od 17.
avgusta naprej lahko prijavite Francu
Trudnu v Podgoro, na tel. 01/7058-053.
Odhod avtobusa bo iz Starega trga ob 5h
zjutraj. Vozil bo preko Babnega Polja. Ne
pozabite na osebni dokument. Lepo
vabljeni! Ta dan v farni cerkvi v Starem
trgu ne bo sv. maše!

- VELIKI ŠMAREN - MARIJINO
VNEBOVZETJE:
v petek, 15. avgusta, obhajamo slovesni
in zapovedani praznik Marijinega
vnebovzetja, veliki šmaren. Vsako leto se
na Marijin največji praznik posvetimo
Devici Mariji in izročamo v njeno varstvo.
Radi poromajmo ta dan v Marijine
romarske cerkve.
Ta dan bo sv. maša v Starem trgu ob 7h,
v Babnem polju ob 8.30h in v VIŠEVKU,
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
- 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.

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

ki obhaja tudi žegnanje ob 10h. Vabljeni
k Mariji Vnebovzeti!

- KRIŽNA GORA - zaobljuba
v soboto, 16. avgusta, bo ob 8h na Križni
gori zaobljubljena sv. maša ob koleri leta
1855 za Pudob in Iga vas.

NAŠE OZNANILO

- sv. ROK - LOŽ - soseska sv. Roka v
Ložu obhaja v soboto, 16. avgusta, na god
svojega zavetnika, žegnanjsko sv. mašo
ob 20h. Vabljeni!
- sv. TOMAŽ - VRH: v soboto, 23.
avgusta bo ob 19h žegnanjska sv. maša
za vse pokojne iz soseske sv. Tomaža na
Vrhu.
- sv. Frančišek
Ksaver - VRHNIKA:
v soboto, 30. avgusta,
soseska sv. Frančiška
Ksaverja v Vrhniki
obhaja žegnanje. Sv.
maša za vse pokojne
iz soseske bo ob 20h.

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
STAREJŠIM, BOLNIM, INVALIDOM
IN ONEMOGLIM

Teh nekaj besed namenjam vam,
ki ste v poletnih dneh, dopustov
in počitnic, najbolj zapuščeni.
Pravite, da ste nepotrebni, vas
nihče ne mara, da ne morete več
delati, ste nekoristni, sebi
v napoto.
Pa ni tako; ne veste, kako
zelo vas potrebujemo.
Vaše delovno orodje naj
bo rožni venec in vabimo
vas, da molite za nas, za
družine, ne le za družine
nasploh, ampak za vašo
lastno družino.

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
27. jul - Stari trg - I. Skupina
3. avg - Stari trg - II. Skupina
10. avg - Dane
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

17.
avg

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Suzana KVATERNIK
Tatjana STRLE

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

24.
avg

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Tomaž KVATERNIK
Vida GORŠE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

31.
avg

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Vida MLAKAR
Zdenko TRUDEN

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

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

letnik: 42
številka: 10
dne: 10. avg 2014

Molite za to, da bi vsak
družinski član opravljal
nalogo, ki mu je dana od Boga.
Molite, da bi možje ljubili svoje
žene, kakor ljubi Kristus svojo
Cerkev.
Molite, da bi žene in možje z
veseljem prisluhnili drug
drugemu.

Babno Polje - sv. Nikolaj

Molite, da bi si starši prizadevali
za resnično dobro svojih otrok,
ko jih vzgajajo in pripravljajo na
življenje.
Molite, da bodo naše družine
vedno našle čas za skupno
razvedrilo.

Molite, da se bodo družine
z veseljem posvečale Božji
besedi.
Molite, da pritisk
vsakdanjika ne bi vdrl v
naše domove.
Molite in priporočite nas k
Svetemu Duhu.
Molite za mlade, da bodo
sprejeli vrednote krščanske
družbe.
Molite za dobro vseh nas in ne
pozabite: Tudi kadar nam je
najhuje, nas Gospod posluša in
nam stoji ob strani, kadar koli ga
prosimo za pomoč.

SVETE MAŠE:
PON

11.8.

ob 19h

12.8.

Ivana Šantalska, redovnica
Mt 18,1-5.10.12-14

SRE

13.8.

Poncijan, papež in Hipolit, duh.
Mt 18,15-20

ČET

14.8.

Maksimilijan Kolbe, duh. muč.
Mt 18,21-35;19,1

PET

15.8.

MARIJINO VNEBOVZETJE veliki šmaren
Lk 1,39-56

+ Borut ZAKOVŠEK
2. za srečno zadnjo uro (JŽ)

Klara, devica
Mt 17.22-27

TOR

Stari trg

ob 19h

+ za žive in pokojne sorodnike (ŽN)
2. za zdravje in blagoslov družine (Krajnc)

B. Polje

ob 20h

++ družina TROHA (Lukova, BP70)

Stari trg

ob 19h

++ starši in France PALČIČ
2. na priprošnjo Matere Božje za zdravje

16.8.

Rok, romar, spokornik
Mt 19,13-15

NED

17.8.

TOR

19.8.

Janez Eudes, duhovnik
Mt 19,23-30

SRE

20.8.

Bernard, opat, cerk. učitelj
Mt 20,1-16a

ČET

21.8.

Pij X., papež
Mt 22,1-14

PET

22.8.

Devica Marija Kraljica
Mt 13,54-58

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Janez in France KANDARE

24.8.

21. nedelja med
letom
Mt 16,13-20
PON

25.8.

+ ŽNIDARŠIČ Tilka

Stari trg

ob 19h

++ BARAGA Jože in sin

TOR

2. na čast Svetemu Duhu

Ivana Bichier, redov. ustan
Mt 23,23-26

26.8.

B. Polje

ob 20h

++ KONC Marija in Alojz

Stari trg

ob 7h

++ ŠTEFANČIČ - ŠTIRN

SRE

B. Polje

8.30h

++ POJE Ivan in Fani

Viševek

ob 10h

za sosesko Marijinega vnebovzetja v Viševku

Monika, mati sv. Avguštin
Mt 23,27-32

++ starši in brat Janez ŠEPEC

Stari trg

ob 19h

Križna g.

ob 8h

zaobljuba ob koleri 1855 za Pudob in Iga vas

sv. Rok

ob 20h

za sosesko sv. Roka v Ložu

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši KORDIŠ in ŠPEH

2. Ema ŠRAJ

2. Ema ŠRAJ
B. Polje

Helena, cesarica
Mt 19,16-22

žegnanjska za sosesko sv. Tomaža na Vrhu

ob 20h

Mt 15,21-28

18.8.

za umrle na Rabu

ob 19h

Viševek

20. nedelja med letom

PON

romanje

Vrh

23.8.

Ludvik IX. Francoski, kralj
Mt 23,13.15-22

2. ZGONEC Anton
SOB

Rab

Roza iz Lime, devica
Mt 23,1-12

SOB
Stari trg

Stari trg

ob 8.30h
ob 19h

+ MESTNIK Ana, obl.

ČET

27.8.

28.8.

PET

29.8.

ob 19h

+ STERLE Slavko
2. BARAGA Franc (Kozarišče), obl.

Viševek

ob 20h

+ ŠRAJ Ema, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Marija RAŠOVIĆ in Frančiška AVSEC

B. Polje

ob 20h

+ CINDRIČ Bogdan (BP 66)

Stari trg

ob 19h

+ STERLE Slavko (prijatelj)

B. Polje

ob 20h

+ STERLE Ivan, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Vinko TEKAVČIČ in njegova družina, obl.

B. Polje

ob 20h

2. BENČINA Franc

2. ŠEPEC Marija (Podlož)

2. Albert PREVEC in starši
+ ŠPEHAR Anica

Stari Trg

ob 19h

++ Anton in Milka MIHELČIČ
2. družina LAKOTA in MLAKAR

B. Polje

ob 20h

++ Marija in Anton JANEŽ

Stari trg

ob 19h

++ Marija in Janez TRAPE

B. Polje

ob 20h

Jože in starši KOČEVAR

Stari trg

ob 19h

+ ZGONEC Anton, obl.

2. za duše v vicah

2. ZAKOVŠEK Borut
Stari trg

ob 19h

+ Marija STERLE (St. trg), obl.
2. Anamarija OKOLIŠ
++ sestri Marija in Julka

ob 19h

Viševek

ob 20h

++ družini DEUTSCH in DROBNIČ

SOB

Stari trg

ob 19h

+ STERLE Franc, obl.

30.8.

Feliks, mučenec
Mt 25,14-30

22. nedelja med
letom

Stari trg

++ Anton in Milka MIHELČIČ

Stari trg

2. starši GERL
++ družina STAJAN in RAZDRIH

ob 8.30h

Mučeništvo Janeza
Krstnika
Mt 16,24-28

na čast Mariji Romarici za blagosl. Slovenije

ob 20h

2. OKOLIŠ Alojz, obl.
B. Polje

Avguštin, škof in cerk. uč.
Mt 24,42-51

NED

B. Polje

2. STERLE Lado

31.8.

2. BENČINA Franc

2. TRUDEN Ivana
Vrhnika

ob 20h

za sosesko sv. Frančiška Ksaverja v Vrhniki

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Jernej ŠRAJ, obl.
2. starši URBIHA in ŽNIDARŠIČ

Mt 16,21-27

B. Polje

ob 8.30h

+ ŠOŠTARIČ Janez, obl.

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju ali kje drugod, ki sem
mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje po svetu zelo težko dobijo dovolj mašnih namenov in so
vam za sv. maše zelo hvaležni. Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji. Povabljeni pa ste oboji, ki ste darovali za sv.
mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev v domači župniji.

- PEŠ ROMANJE K NOVI ŠTIFTI:
Na božjo pot k Novi Štifti se Kozarščani
odpravljamo vsako letov avgustu, da
obdržimo večno zaobljubo naših
prednikov iz leta 1855, ko je v Kozariščah
za kolero umrlo kar precej prebivalcev. Da
se kaj takega ne bi ponovilo, so se vaščani
takrat zaobljubili, da bodo vsako leto
poromali k Mariji pri Novi Štifti. Letos bo
sv. maša za romarje iz Kozarišč pri Novi

Štifti v nedeljo, 10. avgusta 2014 ob 16.00
uri. Tisti, ki se na romanje podajate peš,
je odhod izpred vaške cerkve sv.
Benedikta v Kozariščah ob 6.30 uri
zjutraj.
- ZAHVALA za nove klopi v Viševku :
V imenu župnije Stari trg se zahvaljujem
vsem članom Agrarne skupnosti iz
Viševka, ki ste se odpovedali svojemu

