- srečanje za MINISTRANTE in vse,
dečke, ki bi še želeli vstopiti v
ministrantske vrste, bo v soboto, 27.
sept., ob 10h dopoldan v farni cerkvi.
- DEKANIJSKA KONFERENCA duhovniki dekanije Cerknica se vsak
mesec na prvo sredo v mesecu srečujemo
na rednih skupnih srečanjih, vsakokrat
na drugi župniji. Tokrat pa bo konferenca
v naši župniji Stari trg in sicer v sredo, 1.
oktobra, na god Terezije Deteta Jezusa. V
farni cerkvi bo ob 9h najprej skupna
molitev rožnega venca, vmes možnost za
spoved, ob 9.30h pa sv. maša, h kateri
ste vabljeni tudi farani v čim večjem
številu. Po maši bomo imeli duhovniki še
sestanek in skupno kosilo.
- v mesecu OKTOBRU vsak dan molitev
rožnega venca: Podobno kot maj, je tudi
mesec oktober Marijin mesec. Povabljeni
smo, da vsak dan SKUPAJ molimo rožni
venec, tako v farni cerkvi, kot tudi v vasi
na podružnicah, morda pri kapelicah,
skupaj s sosedi ali pa vsi skupaj v
družini. Starši, ne pozabite na to
dragoceno molitev in jo radi molite skupaj
s svojimi otroki. S to molitvijo se bomo
povezali z življenjem Jezusa in njegove ter
naše Matere Marije. V farni cerkvi v
Starem trgu bomo skupaj molili rožni
venec v času, ko se običajno začne sv.
maša (ob 18h), na podružnicah bo zato
sv. maša kasneje - ob 19.30h.
Molitev bo vsak dan v tednu pripravila in
vodila ena skupina in sicer:
v ponedeljek: otroci od 6. do 9. razreda
v torek: otroci od 1. do 5. razreda

v sredo: člani ŽPS
v četrtek: starejši, upokojenci
v petek: mladina
v soboto: cerkveni pevci
V sredo, 1. oktobra, že začenjamo z redno
skupno molitvijo v farni cerkvi. Molitev
pripravijo in vodijo člani ŽPS.
- PRENOVA V DUHU: v sredo, 1. oktobra,
vabljeni na srečanje molitvenega
občestva. Gost večera bo p. Peter Vrabec,
frančiškan.
- KLANCE - v soboto, 4. okt., ob 17h
obhajamo žegnanjsko sv. mašo za
sosesko sv. Pankracija. Vabljeni na
Klance!
- SKAVTI - v soboto, 25. oktobra, ob 10h
skavti začenjajo novo skavtsko leto.
Vabljeni v skavtske vrste še ostali
osnovnošolski otroci.
- MAVRIČARJI - ljubitelji otroške revije
Mavrica tudi v naši župniji ustanavljamo
skupino otrok, ki se boste lahko 1x
mesečno srečevali in ustvarjali ob tej
prelepi in bogati otroški reviji. Otroci
boste skupaj ob različnih mavričnih katehetskih izzivih ustvarjali, brali, risali
in podobno. Lepo bo, primerno za otroke
od 1. do 6. razreda. Starši, pripeljite jih
na te Mavrične ure. Prav bo, da so otroci
naročeni na Mavrico, ker je vsebina
osnova za ustvarjanje v tej skupini. Vodile
in oblikovale jo bodo Simona Levec,
Katarina Truden in Petra Rizmal.
SREČANJA MAVRIČARJEV bodo vsako
drugo soboto v mesecu ob 16h. Prvo
srečanje bo torej v soboto 11. oktobra, ob
16h. Vabljeni!

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
28. sept - Kozarišče I. skupina; 5. okt - Iga vas; 12. okt - Siga
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

28.
sept

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Borut KRAŠEVEC
Damjan FORJANIČ

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

5.
okt

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Gašper KVATERNIK
Helena MLAKAR

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

12.
okt

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Ivanka MLAKAR
Janja STERLE

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

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: 12
dne: 21. sept 2014
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

ROŽNI VENEC
Ljubeče in nevsiljivo nam Marija spet
ponuja rožni venec. Kot sredstvo za
dosego miru - miru v svetu, naših
domovih, naših srcih.
Le še idilična podoba nekdanjih dni se
nam danes zdi številna družina, zbrana
ob večerni molitvi. V
materinih rokah drsijo
jagode rožnega venca, iz
src, povezanih v medsebojni
ljubezni, pa se dviga
skupna molitev: "Sveta
Marija, prosi za nas!" V
sicer skromnem domu pa je
čutiti mir in topel občutek
božje navzočnosti.
Današnje družine niso več številne. Še
redkeje so zbrane skupaj. Starši in otroci
so prezaposleni, postarane babice varno
spravljene v domu za ostarele. Večerne
ure zapolni televizor. Sicer pa, čemu bi
človek sploh molil, ko pa lahko udobno
sesedeš v sedežno, po napornem dnevu,
ko si garal za stanovanje ali avto. Kdo bi
ponavljal ene in iste dolgočasne besede,
ko pa nam "najbolj osvežujoča TV"
ponuja vsa čudesa tega sveta?
Pravzaprav imamo danes v primerjavi s
prejšnjimi časi zares skoraj vse. Toda
zakaj potem v naših srcih ni miru in
pravega veselja? Zakaj praznina in
naveličanost?
Ko preneha pogovor, prenehajo
medčloveški odnosi. Tako je med ljudmi,

Babno Polje - sv. Nikolaj
enako je v odnosu med Bogom in
človekom. Ko prenehaš moliti, je tvoja
vez z Bogom prekinjena. Praznine, ki
zaradi tega nastane v duši, ne more
nobena materialna dobrina trajno
zapolniti. Obračajmo se k Bogu preko
Marije v najrazličnejših trenutkih
življenja – v veselju in žalosti, v
hrepenenju in upanju, v
obupu in brezizhodnosti.
Besede rožnega venca so
tolikokrat preizkušena in
uslišana molitev. Toliko
neslutene moči lahko
dobimo v tej molitvi.
Ljudje so jo mrmrali v
agoniji smrti v taboriščih,
v breznih smrti, na potapljajočih se
ladjah, med porodnimi bolečinami … In
prinašala je duhovno moč, mir v srce,
umiritev bolečine in novo upanje.
Marija nam ponuja rožni venec. Vsem.
Tebi, ki so ti fizične moči oslabele in se
zato počutiš odveč in neuporabnega.
Moli in Bog bo naklonil tvoji duši mir in
občutek, da si ljubljen in še kako
potreben temu svetu. Ponuja ga tebi,
prezaposlena mati, ki si razpeta med
službo in domom, a ne toliko, da ne bi
mogla zmoliti zvečer desetke Mariji v
čast. Za svojega otroka, da se ne bi
izgubil - toliko pasti in nevarnosti preži
nanj. Pa tudi njega nauči moliti! Nikoli
namreč ni izgubljeno, kar je vsejano v
otroško dušo…

SVETE MAŠE:
PON

22.9.

Mavricij, mučenec
Lk 8.16-18

TOR

23.9.

Pij iz Pietrelcine, redov. spoved.
Lk 8,19-21

SRE

24.9.

Anton M. Slomšek, škof
Jn 15,1-8

ČET

25.9.

Sergij Radoneški, menih
Lk 9,7-9

PET

26.9.

Kozma in Damijan, mučenca
Lk 9,18-22

SOB

27.9.

Vincencij Pavelski, duhovnik
Lk 6,1-5

NED

28.9.

SOB
Stari trg

PON

29.9.

Mihael, Gabriel, Rafael - angeli
Jn 1,47-51

TOR

30.9.

B. Polje

ob 19h

++ Hilda in starši SLEKOVEC

Stari trg

ob 18h

+ AVSEC Marija, obl. (Stari trg)
2. za zdravje

ob 19h

+ Anton TROHA (BP45)

Stari trg

ob 18h

++ družina ŠPEH in STERLE, obl.

ob 19h

v zahvalo A.M. Slomšku za uslišano prošnjo

Stari trg

ob 18h

++ Štefka in Dominik ZABUKOVEC

B. Polje

ob 19h

++ družina KLIMPF - MLAKAR (BP73)

Stari trg

ob 18h

++ Marija in Janez LAVRIČ, obl.

ob 18h

+ Marija MIVEC, obl.
2. v priprošnjo sv. Jožefu za zdravje

B. Polje

ob 19h

++ Janez in Ivana GRAJŠ

Stari trg

ob 7h

za farane

1.10.

ČET

2.10

3.10.

Stari trg

ob 7h

++ Alojzija in Janez LOGAR, obl.

PON

5.10.

6.10.

Bruno, redovnik, kartuzija
Lk 10,25-37

7.10.

Rožnovenska Mati Božja
Lk 10,38-42

+ Anton STERLE, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ MIKLAVČIČ Frančiška in Franc, obl.

Stari trg

ob 18h

++ starši GOMBOC
2. Franc BENČINA

8.10.

ob 9.30h

za pokojne dušne pastirje naše župnije

ob 18h

++ Franc in Frančiška KRAJC, obl.

+ Janko POROK
2. po namenu za zdravo pamet
v družini KODRCA

B. Polje

ob 19.30h za srečo in za zdravje

Stari trg

ob 18h

+ Antonija KORDIŠ, obl.
2. za zdravje na čast Materi Božji in
za srečno zadnjo uro

Frančišek Borgia, redovnik
Lk 10,13-16

Viševek

ob 19.30h + KOČEVAR Marija, 30. dan

++ družina ULE (Kozarišče)

ob 18h

++ Ivana in Franc TRUDEN

Viševek

ob 19.30h

++ PAVLIČ Frančiška in Vencelj, obl.

Stari trg

ob 18h

++ Terezija in družina LAVRIČ

2. KOČEVAR Marija

2. po namenu

(Špeh)

Dane-kapela ob 19.30h

++ starši, bratje in sestre KANDARE (Dane 10)

ob 18h

2. družina DOBROVOLJC

SOB

11.10.

Bruno Kolnski
Lk 11,27-28

12.10.

+ TRUDEN Terezija (Smeljevo), obl.
2. Milka in Alojz KOTNIK

Danilo, mučenec
Lk 11,15-26

28. nedelja med
letom

Stari trg

ob 19.30h

Stari trg

Stari trg

10.10.

2. v dober namen na čast Materi Božji za
družino ČRNIGOJ
+ ŠOŠTARIČ Alojz

Viševek

PET

NED

ob 19h

2. ZUPANČIČ Lojze in Slave

++ Frančiška, obl. in Jako in družina PALČIČ

++ JAVIER Hace (Argentina), obl.

B. Polje

++ družina KLANČAR in BAVEC

++ Laura in družina ŠKRBEC

ob 18h

ob 18h

ob 18h

ob 19.30h

Stari trg

Stari trg

Stari Trg

ob 18h

za duhovne poklice

ob 19.30h ++ družina RAVŠELJ

++ KLIMPF in MLAKAR (BP73)

Vrhnika

ob 19h

Viševek

za farane

ob 8.30h

Stari trg

9.10.

B. Polje

2. na čast Sv. Duhu

ob 10h
B. Polje

Dionizij, škof in tovariši
Lk 11,5-13

ČET
(Avsec)

ob 10h

Angeli varuhi
Lk 10,1-12

PET

NED

Benedikta, mučenka
Lk 11,1-4

2. JANEŽIČ Andrej, obl.

Terezija Deteta Jezusa, devica
Lk 9,57-62

2. naj se zgodi Božja volja in za pravo pamet
za sosesko sv. Pankracija

SRE

2. STRLE Ivan in Amalija, obl.
Stari trg

+ Janez BARAGA

ob 17h

TOR

2. POJE Ana (Babno P.)

+ MLAKAR Janez

ob 18h

2. starši, bratje in sestre TROHA (BP70)

B. Polje

ob 19h

Stari trg
Klance

Mt 21,22-43

2. družina GROŠE, ŠUŠTERŠIČ in LEŠNJAK

B. Polje

4.10.

Frančišek Asiški, redov.
žegnanje KLANCE
Lk 10,17-24

27. nedelja med
letom - Rožnovenska

(Truden)

B. Polje

Hieronim, duhovnik
Lk 9,51-56

SRE

++ za žive in pokojne sorodnike (AŽ)
2. starši MLAKAR (Vrh)

26. nedelja med letom
SLOMŠKOVA nedelja
Mt 21,28-32

ob 18h

+ KANDARE Franc (Rožnik), obl.

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19.30h

v priprošnjo za zdravje

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Jakob MLAKAR (Kozarišče 37), obl.

2. ŠEPEC Leon, obl.

2. Andrej in Nežka OVSEC

Mt 22,1-14

B. Polje

ob 8.30h

+ MLAKAR Jože (BP43), 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.

- SLOMŠKOVA NEDELJA: po godu
blažene škofa A. Martin Slomška (24.
sept.) v nedeljo, 28. sept, obhajamo
Slomškovo nedeljo. Združimo se skupni
molitvi v čast blaženemu škofu Slomšku,
da nam izprosi blagoslova za ves naš
slovenski narod.

- MLADINSKI VEROUK - v petek, 26.
septembra, pričenjamo z mladinskimi
srečanji ob petkih ob 20h. Na teh
srečanjih, na katere ste povabljeni
srednješolci in študentje, se bomo
pogovarjali o različnih temah in
vprašanjih našega življenja, ki jih
skušamo reševati z vero v Jezusa
Kristusa. Vabljeni na ta naša skupna
srečanja in druženja vsi mladi iz župnije.

