- SREČANJE Z AUXILIARJEM EVROPE
V tem tednu, v četrtek in petek (27. in 28.
avgusta), bo v župnijo Babno polje
prinesena Velika milostna podoba Marije
Romarice iz Schonstatta, imenovana
Auxiliar. K molitvi pred to podobo ste
povabljeni vsi, ki redno sprejemate Marijo
Romarico in tudi vsi ostali. V tej podobi je
Marija že drugič na poti po državah
Evrope. Tisoči so že molili pred to podobo.
Dne, 8. septembra leta 2012 jo je nadškof
Rino Fischella, kot predsednik papeškega
sveta za pospeševanje nove evangelizacije,
med sveto mašo na slovesnosti v
Schonstattu okronal za Kraljico nove
evangelizacije Evrope.
Obračajmo se radi na Božjo Mater,
Kraljico nove evangelizacije. Podoba
Marije Romarice je prišla v teh dneh tudi
v Slovenijo, različne župnije jo sprejemajo.
V Babnem polju bo molitev pred to
milostno podobo v četrtek in petek ob
času večerne maše (ob 17.30h). Vabljeni!
- PRVI PETEK: v petek, 4. 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.
- 8. sept. - MARIJINO ROJSTVO - mali
šmaren: na praznik bodo sv. maše v Babnem Polju ob 8h zjutraj,
v Starem trgu ob 19h in ob 17.30h v
Viševku, kjer soseska Marijinega
vnebovzetja obhaja malo žegnanje.

- ŽEGNANJE na DOL. POLJANAH: po
godu svoje zavetnice Žalostne Matere
Božje bo soseska na Doljnih Poljanah v
soboto, 19. septembra, ob 17.30h
obhajala žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni!
- VEROUK: z veroukom bomo začeli po
13. septembru. Vpis otrok za vse razrede
verouka bo v prostorih kaplanije, v
učilnici:
v ponedeljek, 7. sept., od 15h do 17h, in
v torek, 8. septembra, od 15h do 17h.
Ob tej priložnosti starši s seboj prinesite
tudi otrokovo spričevalo, dobili boste tudi
zvezke in knjige, ki jih bo otrok potreboval
za verouk, in upam, da do takrat tudi že
urnik verouka.
Tudi letos si želim, da bi se vsi razredi
zvrstili na ponedeljek in torek popoldne.
To je zaenkrat samo okvirno, ker se bomo
morali še prilagajati šolskemu urniku in
se dogovarjati s šolo.
- STIČNA MLADIH: v soboto, 19. 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).

- KRIŽNA GORA - pred praznikom
povišanja sv. Križa (ponedeljek, 14.
septembra) bo v soboto, 12. sept. ob 8h
zjutraj žegnanjska maša. Vabljeni!

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

30.
avg

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Ana ŽNIDARŠIČ
Anica ANTONČIČ

Ivanka GRAJŠ
Marija TROHA

6.
sept

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Olga TROHA
Martin TROHA

13.
sept

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Bernarda OKOLIŠ
Borut KRAŠEVEC

Jelka OŽBOLT
Ivanka GRAJŠ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

letnik: 43
številka: 12
dne: 23. avgust 2015

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
30. avg - Markovec
6. sept - Vrhnika in Knežja njiva
13. sept - Stari trg 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.

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

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
GOSJA PAMET
Ste že videli let gosi, kako letijo
razvrščene v obliki črke "V". Nič
posebnega – so pač gosi z močnim
črednim nagonom in ne znajo
drugače. Mogoče pa je v tem gosjem
letu kaj več kot le gosja pamet. Ali je
kakšna znanost že odkrila, zakaj
tako letijo?
Vsaka ptica ustvarja z majhnimi krili
vzgon za tisto, ki leti tik za njo. Z
letenjem v obliki črke "V" zmore jata
leteti vsaj za 71 % dlje, kot bi
posamezna ptica, če bi letela sama.
Ljudje, ki imajo isto usmeritev in
občutek skupnosti, lahko pridejo
do svojega cilja hitreje in lažje, če
potujejo s pomočjo drug drugega.
Kadar kakšna gos zavije iz
razvrstitve, takoj začuti zračni upor
samostojnega leta in se kmalu vrne v
jato, da izkoristi vzgonsko silo ptice
pred seboj.
Če bi ljudje imeli vsaj toliko
pameti kot gosi, bi ostali skupaj z
ljudmi, ki gredo v isto smer kot
mi.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Ko se vodilna gos utrudi, zavije nazaj
in vodstvo prevzame druga gos.
Pri zahtevnih delih se je pametno
menjavati. To velja tako za ljudi
kot za gosi, ki letijo na jug.

Gosi gagajo, da spodbujajo sprednje,
da ohranjajo hitrost.
Kakšna sporočila pa dajemo mi,
kadar trobimo komu od zadaj –
za hrbtom?
Končno - in to je zlasti pomembno kadar kakšna gos zboli ali jo zadene
šibra in pade iz razvrstitve, poletita
za njo še dve drugi gosi in pristaneta
z njo, da ji zagotovita pomoč in
zaščito. Z onemoglo gosjo ostaneta,
dokler ni spet sposobna leteti ali
dokler ne pogine. Šele potem se
odpravita sami ali pa s kakšno drugo
jato, da dohitita preostale.
Če bi imeli vsaj gosjo pamet, bi
gotovo ostali drug ob drugem...

PET

SVETE MAŠE:

4.9.

Rozalija Sicilska, devica
Lk 5,33-39

PON

24.8.

Natanael, apostol
Jn 1,45-51

TOR

25.8.

Ludvik IX. Francoski, kralj
Mt 23,23-26

SRE

26.8.

Stari trg

ob 19h

2. v zahvalo za Božje varstvo v prom. nesreči
B. Polje

ob 17.30h

++ Vlado, Vladimir in Milka ŽAGAR

Stari trg

ob 19h

+ VEBER Franc, 30. dan

27.8.

Monika, mati sv. Avguština
Mt 24,42-51

PET

28.8.

Avguštin, škof in cer. učitelj
Mt 25,1-13

SOB

29.8.

Mučeništvo Janeza Krstnika
Mt 25,14-30

NED

30.8.

B. Polje

ob 17.30h

+ TROHA Mirko, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ Ivan POJE

2. OKOLIŠ Alojz, obl.
Stari trg

31.8.

Rajmund Nonat, redovnik
Lk 4,16-30

TOR

1.9.

ob 19h

2.9.

3.9.

NED

6.9.

PON

2.na čast Materi Božji v priprošnjo in zahvalo

Marko Križevčan, mučenec
Lk 6,6-11

7.9.

Stari trg

ob 19h

++ PETRIČ

TOR

2. OVSEC Franc

Marijino rojstvo - mali
šmaren Mt 1,1-16.18-23

8.9.

Pudob

ob 17.30h

+ LEKŠAN Venčeslav

Stari trg

ob 19h

++ starši in 2 brata ŠPEH

B. Polje

ob 17.30h

++ Ivan in Fani POJE

SRE

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ GERL Terezija, obl.

Peter Klaver, jezuit misijonar
Lk 6,20-26

2. KRAŠEVEC Franc, Ivana in Stane

2. ZGONEC Anton, obl.

ČET

Nikolaj Tolentinski, spokornik
Lk 6,27-38

B. Polje

ob 8.30h

+ Stanko KOTNIK

Stari trg

ob 19h

++ Marjeta, Franc in Marija MLAKAR

PET

Prot in Hijacint, mučenca
Lk 6,39-42

ob 17.30h

+ Ivan STERLE, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Ivan in Marija AVSEC
2. družina STERLE, KOROŠEC,
KRAJNC in KOZJEK

B. Polje

ob 17.30h

++ Angela in Jože TROHA, obl.

Stari trg

ob 19h

++ kaplan France KRAMARIČ
in vojne žrtve naše župnije
2. na čast Jez. in Mar. Srcu v zahvalo
za uslišano prošnjo

Viševek

ob 17.30h

+ KODELA Jože

Stari trg

ob 19h

++ STERLE
2. družina TEKAVČIČ, MIHELČIČ in
sorodniki, obl.

Vrhnika

ob 17.30h

10.9.

2. Frančiška PAVLIČ (Siga)
B. Polje

Gregor Veliki, papež
Lk 5,1-11

9.9.

++ Jakob, Frančiška in Leon PALČIČ

11.9.

++ starši LAVRIČ (Lož)

B. Polje

ob 17.30h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 19h

++ Jožefa in Janez LEKAN in starši

Šmarata

ob 14h

poroka ALJAŽ in STANOVNIK

ob 15h

za blagoslov v zakonu BAUMAN - SELJAK

Viševek

ob 17.30h

+ BAVEC Marija, 30. dan

Stari trg

ob 7h

za farane
2. ++ družina BAVEC in KOČEVAR

ob 10h

Viktor in Terezija ŽNIDARŠIČ, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ POJE Peter in Marija

Stari Trg

ob 19h

++ družina BRUS Feliks in Terezija (Vrhni)

B. Polje

ob 17.30h

+ Jožko PAVLIN, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina MULEC in ČUK

Mr 7,31-37

+ STERLE Marija (Stari trg), obl.

ob 19h

2. v zahvalo za prejete milost v hudi stiski

23. NEDELJA med letom
ANGELSKA

+ PETRIČ Ivana, 7. dan

Marjeta, devica mučenka
Lk 4,38-44

ČET

Mati Terezija, redov. ustanov.
Lk 6,1-5

ob 17.30h

Egidij (Tilen), opat
Lk 4,31-37

SRE

5.9.

Viševek

22. NEDELJA MED LETOM
Mr 7,1-8.14-15.21-23

PON

SOB

2. Ivanka, Jože, Vinko in starši KANDARE

Ivana Bichier, redov. ustanovit.
Mt 23,27-32

ČET

++ starši, bratje in sestre MATKO in TOMEC

Stari trg

2. Magdalena DEBEVEC

2. v zahvalo in priprošnjo
Mariji Pomočnici (T. F.)
Viševek

ob 17.30h za sosesko Marije Vnebovzete v Viševku

B. Polje

ob 8h

za zdravje na duši in telesu

Stari trg

ob 19h

+ POJE Ivan

Dane

ob 17.30h

+ Ludovik KANDARE

Stari trg

ob 19h

++ družina KODRCA in KOČEVAR

2. KOMIDAR Franc in Terezija

2. BARAGA Anton
Stari trg

ob 19h

+ KRAJNC Franc, obl.
2. za zdravje in blagoslov v družini (Krajnc)

B. Polje

ob 17.30h

++ Janez in Ivana POJE

Stari trg

ob 19h

+ KOČEVAR Vinko (Podlož), obl.

Marijino ime;
žegnanje KRIŽNA GORA
Lk 6,43-49

Križna gora

ob 8h

žegnanjska sv. maša ob prazniku
Povišanja sv. križa (14.9.)

NED

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Jožef STERLE, obl.

SOB

12.9.

13.9.

2. na čast Sv. Duhu za zdravo pamet

24. NEDELJA med letom
Mr 8,27-35

2. Uroš MLAKAR, obl.
B. Polje

ob 8.30h

++ Tilka in Boris KOVAČ

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik v Ukrajini 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 za vaše rajne v domači fani cerkvi.

