- POHOD IZ BABNEGA POLJA do
GORIČIC po poteh izseljenskega pisatelja
Franka Trohe Rihtarjevega bo v soboto,
6. sept. Ob 8h bo sv. maša za notranjske
izseljence v župnijski cerkvi, ob 9h bo
začetek pohoda. Urejeni bodo tudi
avtobusni prevozi nazaj. Vabljeni!
- ŽEGNANJE NA LAZIH: v soboto, 6.
sept., bomo ob 16h obhajali žegnanjsko
sv. mašo za sosesko sv. Brikcija na Lazih.
- 8. sept. - MARIJINO ROJSTVO - mali
šmaren: na praznik bodo sv. maše v Babnem Polju ob 8h zjutraj,
v Starem trgu ob 18h in
ob 19h v Viševku, kjer obhaja soseska
Marijinega vnebovzetja malo žegnanje.
- URA MAŠE: od malega šmarna naprej
bo sv. maša v Starem trgu ob 18h in na
podružnicah ter v Babnem polju ob 19h.
- VEROUK: z veroukom bomo začeli po
prazniku Marijinega rojstva.
Vpis otrok za vse razrede verouka bo:
v ponedeljek, 8. sept., od 15h do 17h, in
v torek, 9. septembra, od 15h do 17h.
Ob tej priložnosti boste starši prinesli tudi
otrokovo spričevalo, dobili zvezke in
knjige, ki jih bo otrok potreboval za
verouk, ter dobili tudi urnik verouka.
Tudi letos si želim, da bi se vsi razredi
zvrstili na ponedeljek in torek popoldne,
prvi razred pa v petek popoldne. To je
zaenkrat samo okvirno, ker se bomo
morali še prilagajati šolskemu urniku in
se dogovarjati s šolo. Urnik bo verjetno
znan že naslednjo nedeljo.

- MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE
POKLICE na BREZJAH: v soboto, 13.
septembra, bo za ljubljansko nadškofijo
pri Mariji Pomagaj na Brezjah molitveni
dan za duhovne poklice. Naša Cerkniška
dekanija je na vrsti, da oblikuje in vodi to
srečanje na Brezjah. Ob 8.30h bo molitev
rožnega venca, sledi molitvena ura pred
Najsvetejšim. Ob 10.30h bo sv. maša ob
somaševanju navzočih duhovnikov. Med
sv. mašo bo sprejem dveh bogoslovcev
med pripravnike za diakonsko in
mašniško posvečenje. Po sv. maši bo
srečanje vseh ministrantov z g. škofom.
Tudi naša župnija bo poromala na Brezje
z avtobusom. Odhod avtobusa bo ob 7h
iz Starega trga. Cena prevoza bo 10 eur.
Za ministrante iz naše župnije zastonj. (s
seboj vzamemo ministrantske obleke).
Prijave sprejemamo v župnišču.
- ŽEGNANJE na DOL. POLJANAH: v
soboto, 13. sept, ob 19h. Vabljeni!
- KRIŽNA GORA: v nedeljo, 14. sept, na
praznik Povišanja sv. Križa bo na Križni
gori ob 10h žegnanjska sv. maša. V farni
cerkvi ne bo sv. maše.
- STIČNA MLADIH: v soboto, 21. sept.,
vabljeni mladi in devetošolci na srečanje
mladih v Stični. Gremo z avtobusom,
prijave sprejemamo v farovžu. Cena
prevoza bo znana na avtobusu (odvisno
od števila prijav).

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
7. sept - Dane; 14. sept - Nadlesk; 21. sept - Podcerkev

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

7.
sept

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Alma PETRIČ
Ana ŽNIDARŠIČ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

14.
sept

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Anica ANTONČIČ
Anja TRUDEN

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

21.
sept

Jože MATEVŽIČ
Jelka TRUDEN

Bernarda KANDARE
Bernarda OKOLIŠ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

- 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.
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

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

letnik: 42
številka: 11
dne: 31. avg 2014
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

»NASVETI« OTROKA –
ODRASLIM
*Ne razvajaj me! Dobro vem, da
ne morem dobiti vsega kar
zahtevam. Samo preskušam te.
*Ne boj se odločnosti! Tako vsaj
vem, pri čem sem.
*Ne sili me! S tem me samo učiš,
da zmaguje moč. Rajši me vodi.
*Ne spreminjaj svojih odločitev!
To me samo zmede.
*Ne naredi zame tega, kar
zmorem sam! Sicer se bom
obnašal kot dojenček in te bom
še naprej imel v svoji službi.
*Ne popravljaj me pred drugimi
ljudmi! Name narediš večji vtis,
če me pokaraš mirno in na
samem.
*Ne poskušaj govoriti o mojem
vedenju, kadar se prepirava!
Takrat ne slišim prav. Rajši
ukrepaj. Pogovoriva se lahko
drugič.
*Ne poskušaj mi pridigati! Čudil
se boš, kako dobro vem, kaj je
prav in kaj ne.
*Ne dvomi o moji poštenosti! V
strahu se bom zlagal.

Babno Polje - sv. Nikolaj

*Ne pozabi, da rad delam
poskuse! Tako se učim. Pusti mi
to veselje.
*Ne varuj me pred posledicami!
Zbrati moram izkušnje.
*Naj ti ne bo pod častjo, če se
kdaj opravičiš! Pristno opravičilo
ogreje moja čustva do tebe.
*Ne dajaj vtisa, da si popoln in
nezmotljiv! Bil bi prevelik vzor
zame.
*Naj te ne skrbi, če imaš premalo
časa zame! Pomembnejše je,
kako prebijeva skupni čas.
*Ne pozabi, da potrebujem zelo
veliko razumevanja in
opogumljanja! Sicer ne bom
mogel napredovati.
*Več me nauči vzornik kot kritik!

SVETE MAŠE:
PON

1.9.

SOB
Stari trg

ob 19h

2. starši KRAŠEVEC in ŠRAJ

Egidij (Tilen), opat
Lk 4,16-30

TOR

2.9.

Marjeta, devica mučenka
Lk 4,31-37

SRE

3.9.

Gregor Veliki, papež
Lk 4,38-44

ČET

4.9.

Rozalija Sicilska, devica
Lk 5,1-11

PET

5.9.

Mati Terezija, redovnica
Lk 5,33-39

SOB

6.9.

Zaharija, prerok
žegnanje - LAZE
Lk 6,1-5

NED

7.9.

++ GERL Terezija, Ivan in Janez

Stari trg

ob 19h

+ kaplan France KRAMARIČ in vse žrtve vojne
2. TRUDEN Ivana

B. Polje

ob 20h

++ Marija in Anton BRENCE

Stari trg

ob 19h

na čast Sv. Duhu
2. na čast angelu varuhu in Mariji v zahvalo

B. Polje

ob 20h

++ Angela in Jože TROHA, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina VESEL in TURK
2. Ema ŠRAJ

B. Polje

ob 20h

+ ŠOŠTARIČ Alojz

Stari trg

ob 19h

++ Janez in Ivana KRAPENC

13.9.

Janez Zlatousti, škof
Lk 6,43-49

ob 19h

za sosesko Žalostne Matere Božje

ob 7h

+ MLAKAR Uroš, obl.

Križna gora

ob 10h

za farane

B. Polje

ob 8.30h

++ Alojz in Marija TROHA

Stari Trg

ob 18h

+ MULEC Alojzij

B. Polje

ob 19h

+ Janez MLAKAR

16.9.

Stari trg

ob 18h

++ Anica in Franc OVSEC

Kornelij in Ciprijan, muč.
Lk 7,11-17

sv. Rok

ob 19h

+ France, obl. ter ULE in BENIGAR

SRE

Stari trg

24. nedelja med
letom - Povišanje sv.
Križa Jn 3,13-17
PON

15.9.

Žalostna Mati Božja
Lk 7,1-10

TOR

17.9.

++ TOMAŽEVI

Stari trg

ob 19h

+ STERLE Jože (Pot na Ulako 2), obl.

B. Polje

ob 8h

za pokojne in žive izseljence

Laze

ob 16h

za sosesko sv. Brikcija na Lazih

ČET

2. ŠRAJ Ema

Jožef Kupertinski, duh.
Lk 7,36-50

18.9.

ob 7h

za farane

ob 10h

+ STERLE Janez (Kozarišče 21), obl.

PET

2. ŠRAJ Ema

Januarij, škof mučenec
Lk 8,1-3

19.9.

ob 8.30h

+ TROHA Martin, obl.

Stari trg

ob 18h

+ Ludvik MODIC

MARIJINO ROJSTVO mali šmaren
malo žegnanje v Viševku
Mt 1,1-16.18-23

Viševek

ob 19h

za sosesko Marije Vnebovzete v Viševku

B. Polje

ob 8h

+ Vinko JANEŽ

TOR

Stari trg

ob 18h

++ Viktor in Marija PONIKVAR, obl.

NED

2. po namenu

25. nedelja med
letom

Peter Klaver, jezuit misijonar
Lk 6,12-19

SRE

10.9.

2. Ema ŠRAJ

B. Polje

ob 19h

+ Janez MLAKAR

Stari trg

ob 18h

++ Viktor in Terezija ŽNIDARŠIČ, obl.
2. priprošnja na čast Mariji, Kraljici miru
za zdravje in Božje varstvo

Nikolaj Tolentinski, spokornik
Lk 6,20-26

ČET

11.9.

Viševek

ob 19h

++ družina RAVŠELJ in ŠPEHAR

Stari trg

ob 18h

+ KRAJNC Franc, obl.
2. v zahvalo za Božje varstvo

Bernard in Bonaventura, redov
Lk 6,27-38

PET

12.9.

Marijino ime
Lk 6,39-42

2. RAVŠELJ Jože (Nadlesk), obl.

2. TURK Roza in Ivan, obl.

2. Bogu v zahvalo za uslišano prošnjo
ob 18h

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19h

+ Ana STRLE (Iga vas)
2. BENČINA Franc
++ Tilka in Boris KOVAČ

SOB

20.9.

B. Polje

ob 19h

++ Vlado, Vladimir in Milka ŽAGAR, obl.

Stari trg

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

B. Polje

ob 19h

za zdravje (T)

Stari trg

ob 18h

++ Frančiška in Anton MLAKAR (Bajer)

B. Polje

ob 19h

+ Valentina KLIMPF

Stari trg

ob 18h

za žive in pokojne iz družin BAVEC in KLANČAR

2. KINKELA Frančiška

2. družina KOČEVAR in KODRCA

2. na čast Materi Božji
za zdravje Črnigojeve družine

Andrej Kim Tae go, kor.
muč. Lk 8,4-15

21.9.

v zahvalo ter prošnja za zdravje, za srečo in
Božji blagoslov v družini (Kočevar iz Viševka)
2. na čast sv. Judu Tadeju v zahvalo za
uslišano prošnjo

Robert Bellarmino, škof
Lk 7,31-35

B. Polje

9.9.

2. Terezija in Stanko TAVZELJ
Stari trg

14.9.

ob 20h

Stari trg

+ KOČEVAR Vinko (Podlož), obl.

Dol. Poljane

NED

B. Polje

Mt 18,15-20

8.9.

ob 18h

++ Marjeta, Franc in Marija MLAKAR

23. nedelja med letom
Angelska

PON

Stari trg

Viševek

ob 19h

++ družina RAVŠELJ

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ KLANČAR Matevž, obl.
2. družina MOHAR (Loški potok)

Mt 16,21-27

B. Polje

ob 8.30h

++ Marija in Ivan TROHA (BP95)

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.

- PRENOVA V DUHU: v sredo, 3. sept., bo
po večerni sv. maši redno srečanje
molitvene skupine Prenova v kaplaniji.
Gost večera bo g. Vlado Bizjak.

- PRVI PETEK: v petek, 5. sept., bom
obiskal bolne in ostarele na domu in jim
na dom prinesel Najsvetejše. Zjutraj ob
8h in zvečer 1 uro pred sv. mašo bo
možnost za redno mesečno spoved.

