OBVESTILA:
- SVETOLETNO DEKANIJSKO
ROMANJE na ZAPLAZ:
v soboto, 1. oktobra 2016, bomo iz vse naše
dekanije Cerknica poromali v božjepotno
cerkev Marije Pomočnice na ZAPLAZU.
Sloves te božje poti je tako velik, da so ji dolgo
časa pravili dolenjske Brezje.
Ob 10h bomo imeli romasko mašo, ki jo bo
vodil naš nekdanji kaplan, župnik Marko Japelj.
Ob 12h bomo odšli proti Mirni, na kraj
mučenja Lojzeta Grozdeta.
Ob 13.30h prihod v Šentrupert: obisk gotske
cerkve, pokopališča, obisk »dežele kozovcev«, v
tem času bo možnost kosila iz popotne malhe ali
v gostilni Jaklič v Šentrupertu, kdor bo želel
(predhodno naročilo že ob prijavi na romanje!).
Ob 15.30h se bomo odpravili proti Stični, kjer
bo ogled samostana in bazilike s svetimi vrati,
litanije Matere Božje...
Ob 18h predvidena vrnitev v Cerknico.
Cena prevoza je 15 eur, (kosilo v gostilni - 7
eur), prijave sprejemamo v farovžu do srede, 28.
septembra. V soboto bo avtobus odpeljal izpred
farovža v Starem trgu ob 7.30h. Vljudno vabljeni
na to naše skupno svetoletno ramanje na
Zaplaz!
- VEROUK za drugi razred v Starem trgu: na
prošnjo staršev bo odslej ura verouka za 2.
razred v Starem trgu - v ponedeljek ob 16.15h
(ne več takoj po šoli).
- ŽUPNIJA SV. VID - v okviru socialnega tedna
župnija Sveti Vid organizira v Hiši na Purgi,
Sveti Vid 12, predavanje dr. Staneta GRANDA
na temo: SLOVENIJA OD DO. Vabljeni!

Za vsak dan pripravlja in vodi molitev rožnega
venca ena skupina:
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
- DEKANIJSKA KONFERENCA: v sredo, 5.
oktobra bomo v naši župniji gostili dekanijske
duhovnike. Ob 10h bomo pri oltarju somaševali
in potem pa v farovžu nadaljevali z našo redno
mesečno konferenco. Vabljeni k jutranji maši z
našimi dekanijskimi duhovniki.
- PRVI PETEK: na prvi petek, 7. okt. bom
obiskal bolnike in ostarele v župniji, ter jim
prinesel Najsvetejše na dom.
- BEGURNJE PRI CERKNICI: v nedeljo, 9.
oktobra, bo ob 15h pogrebna maša in pokop
vseh, ki so bili pobiti v Krimski jami.
- SREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH:
v nedeljo, 16. oktobra, bova vaša duhovnika
med sv. mašo ob 10h v Starem trgu za vse, ki
doživljate telesno in duševno stisko, za bolne in
ostarele, in vse, ki boste to želeli, podeljevala
zakrament bolniškega maziljenja. Sorodnike
bolnih in onemoglih prosim, da jih spodbudite in
jim omogočite obisk cerkve. Cerkev bo ogrevana.
Pridne gospodinje pa lepo prosim, da napečete
nekaj domačega peciva za pogostitev po sv.
maši.

- MOLITEV ROŽNEGA VENCA v oktobru:
Zavzeto molite rožni venec po vaših družinah.
Če ne morete zmoliti celega, molite vsaj kakšno
desetko, ali pa skupaj z otroki pridite v cerkev,
vsak dan namreč skupaj kot župnijska družina
molimo v farni cerkvi ob 19h (potem sledi maša).

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

2.
okt

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Tatjana STRLE
Tomaž KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

9.
okt

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Veronika ŠPEH
Vida GORŠE

Marija TROHA
Olga TROHA

16.
okt

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Vida MLAKAR
Zdenko TRUDEN

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne
cerkve:
2. okt.- Vrhnika, Knežja njiva
9. okt. - Stari trg - I. skupina
16. okt. - Stari trg - II. skupina
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.

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

letnik: 44
številka: 13
dne: 25. sept 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

MOLITE, KAKOR DA
TELEFONIRATE
Neki duhovnik je vsako nedeljo
po maši sklical otroke pred cerkev
in jim pripovedoval zgodbe.
Neke nedelje je prinesel s seboj
telefonski aparat, da bi jim
nazorno razložil, kaj je molitev.
»Ko telefonirate, govorite z ljudmi,
ki jih ne vidite. Veste le, da vas na
drugi strani nekdo posluša. Je
tako?, je začel duhovnik. Otroci so
pritrjevali.
»No, poglejte, govoriti z Bogom je
nekaj podobnega kot govoriti po
telefonu. On je na drugi strani,
čeprav ga ne moremo videti, in On
nas posluša ...«
Eden izmed otrok je na to
vprašal: »Kakšna pa je njegova
telefonska številka?«

Babno Polje - sv. Nikolaj

BOLNIŠKO MAZILJENJE
Župnik je slišal, da je neka
njegova župljanka že dalj časa
bolna, zato se je odpravil k njej
na obisk. Imel je opraviti že s
številnimi bolniki in takoj je
spoznal, da je žena težko bolna, a
njeni domači ga niso poklicali, da
bi ji podelil zakramente.
Šel je v sosednjo sobo in
poklical ženinega zdravnika. Ta
mu je potrdil, da je njena bolezen
zelo resna. Duhovnik je to ženi
zelo obzirno povedal.
»Saj to že dolgo vem,« mu je
dejala. »Zakaj me pa potem niste
poklicali?« »O, veste, nisem hotela
prestrašiti svojega moža.«
»Vendar bi bilo bolje, da bi tudi
on vedel,« je dejal duhovnik in šel
k možu v kuhinjo.
»To vem že dlje časa« je rekel
mož. »Zakaj me pa niste poklicali
k ženi?» »Veste, nisem je maral
prestrašiti.«
(iz knjižice Dragoceno darilo zgodb, Božo Rustja)

SVETE MAŠE:
PON

26.9.

Kozma in Damjan, muč.
Lk 9,46-50
TOR

27.9.

Vincencij Pavelski, duhovnik
Lk 9,51-56

SRE

28.9.

Venčeslav, mučenec
Lk 9,57-62

ČET

29.9.

Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli
Jn 1,47-51

Stari trg

ob 19h

+ Nataša ŠKERBEC, obl.
2. Marija, obl. in Ivan AVSEC

Viševek

ob 17.30h

+ Jože DROBNIČ, obl.

Stari trg

ob 19h

+ BENČINA Franc
2. za živo družino GERBEC

Viševek

ob 17.30h

za zdravje

Stari trg

ob 19h

++ starši STERLE in ŠPEH
2. Jože in Milena ŽUKOVEC

Bl. Polica

ob 17.30h

+ MARKOVIČ Marjeta

Stari trg

ob 19h

++ Anton BARAGA in starši (Kozarišče 15)
2. prijatelj Rudi H.

B. Polje

ob 17.30h

++ starši MAUHAR
3. za zdravje

PET

30.9.

Hieronim, duhovnik cerkv. uč.
Lk 10,13-16

Stari trg

ob 19h
ob 17.30h

++ Marija in Jože TROHA (BP 67)
2. Valentin KLIMPF

SOB

1.10.

Terezija Deteta Jezusa, devica
Lk 10,17-24

NED

2.10.

27. NEDELJA med letom
- rožnovenska
Lk 17,5-10

PON

3.10.

Frančišek Borgia, redovnik
Lk 10,25-37

TOR

4.10.

Frančišek Asiški, red. ustanov.
Lk 10,38-42

SRE

5.10.

Stari trg

6.10.

+ Alojz LEKŠAN
2. PONUDA Zora Marija

Lk 11,15-26
SOB

8.10.

Lk 11,27-28

NED

9.10.

PON

10.10.

TOR

11.10.

SRE

12.10.

+ BARAGA Janez, obl.

ob 8.30h

++ Valentin in Viktorija ĐURAN

Gerald, vitez
Lk 11,47-54

2. Ivan TROHA, obl.

PET

v čast sv. Jožefu v dober namen

Kalist I., papež muč.
Lk 12,1-7

ČET

13.10.

14.10.

B. Polje

ob 17.30h

+ SADOVSKI Natalija, 30.

SOB

Stari trg

ob 19h

++ mož in sin Stanko GERBEC
2. Ivana LAVRIČ (Loški potok)

Terezija Velika, devica cer. učit.
Lk 12,8-12

Viševek

ob 17.30h

za dušo v vicah

Stari trg

ob 10h

+ ANTONČIČ Jože

ob 19h

+ ČUK Janez

NED

2. na čast Sv. Duhu

29. NEDELJA MED LETOM
Lk 18,1-8

ob 17.30h

++ Jakob, Frančiška in Leon PALIČ
in družina DOBROVOLJC

Stari trg

ob 19h

+ INTIHAR Franc, obl.
2. v priprošnjo sv. papežu Janezu Pavlu II.
za razsvetljenje

Bruno, redovnik
Lk 11,5-13

B. Polje

ob 17.30h

++ POJE Fani in Ivan

++ LOGAR Janez in Alojzija, obl.

ob 19h

+ Ivanka STERLE
2. Marija KOMIDAR

B. Polje

ob 17.30h

Stari trg

+ Stanko JANEŽ

ob 7h

+ KANDARE Franc (Rožnik), obl.

ob 10h

za farane
2. za žive in pojne iz družin POJE in OŽBOLT

B. Polje

ob 8.30h

+ KONC Alojz

Stari Trg

ob 19h

+ KANDARE Vinko, obl.
2. za duše v vicah
3. Rezka KOSIĆ, obl.

Viševek

ob 17.30h

+ BARAGA Marta, obl.

Stari trg

ob 19h

+ STERLE Slavko (Podgora 11), obl.
2. Frančiška ANTONČIČ

3. v zahvalo za opravljeno diplomo
Stari trg

ob 19h

15.10.

16.10.

v priprošnjo za Božjo pomoč
2. v zahvalo za zdravje

Maksimilijan Celjski, muč.
Lk 11,42-46

za farane

Viševek

ob 17.30h

Stari trg

Bruno Kolnski, škof
Lk 11,37-41

ob 10h

+ Ivana KANDARE

Gor. Jezero

Danijel, mučenec
Lk 11,29-32

ob 7h

ob 19h

++ TRUDEN Terezija (Smeljevo naselje), obl.

2. Marija LEKŠAN

28. NEDELJA med letom Lk 17,11-19

Stari trg

Stari trg

ob 19h

3. Miran MESTNIK in Zoran OŽBOLT

ob 17.30h ŠOŠTARIČ Terezija, Vlado in STERLE Marija

B. Polje

Stari trg

Benedikta, devica mučenka

B. Polje

Marija Favstina Kovalska, red.
Lk 11,1-4

ČET

ob 19h

7.10.

Rožnovenska Mati Božja

+ STERLE Julijan
3. Anton in Helena TROHA

B. Polje

PET

Stari trg

ob 19h

++ Ludovik in Albin KANDARE
2. Stanislav KRAŠEVEC

B. Polje

ob 17.30h

++ Ivan in Fani POJE

Stari trg

ob 19h

++ starši PIRC in GERBEC

B. Polje

ob 17.30h

+ CINDRIČ Bogdan (BP 66)

Stari trg

ob 19h

++ BARAGA Franc in starši

2. PONUDA Zora Marija

2. Angela, obl. in Jože MULEC
3. starša Jakob in Terezija
in družina MLAKAR (Kozarišče 37)

B. Polje

ob 17.30h

+ Valentin KLIMPF

Stari trg

ob 7h

++ Antonija, obl. in Anton KORDIŠ

ob 10h

za farane
2. France VEBER in GMAJNARJEVI

B. Polje

ob 8.30h

MIHOVI - Alfred, obl.
in starši Julka in Janez

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod, predvsem v
misijonih: v Turčiji - p. Martin Kmetec, ali na Madagaskarju - g. Tone Kerin, v Ukrajini ... Njim sem 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 vsi, ki ste
darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači fani cerkvi.

