OBVESTILA:
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu, 1.
septembra, bom obiskal bolne in
ostarele in jim prinesel Najsvetejše na
dom.
Zjutraj ob 8h ter zvečer pred večerno sv.
mašo in med njo bo možnost za redno
mesečno spoved.
- OBISK FATIMSKE MARIJE v naši
župniji Stari trg in Babno polje:
V času od 13. maja do 13. oktobra 2017 po
slovenskih družinah pet mesecev v okviru
dekanij oziroma župnij romajo
blagoslovljeni Marijini kipci iz Fatime.
Verniki tako lahko za nekaj časa Marijo
sprejemate v svoj dom in ob njej molite.
Tudi naši župniji Stari trg in Babno Polje bo
obiskala Marija in sicer od sobote 2. do
nedelje, 24. septembra (tri tedne).
Vsi, ki bi želeli dati Mariji "prenočišče" za
eno noč, se vpišite na poseben list na
mizici v cerkvi pod korom. Marijin
blagoslov naj razsvetli vsak dom, ki jo
sprejme. Kapelico z Marijinim kipom bo
vsak dan ena družina po večerni sv. maši
v farni cerkvi vzela domov, in jo prinesla
nazaj do sv. maše naslednjega dne.
Če boste doživeli to milost, da boste gostili
Marijo, povabite k molitvi vse družinske
člane in sorodnike, pa tudi sosede in
prijatelje. Naj Marija po naših družinah
prebudi duha družinske molitve. Ob tej
priložnosti posvetimo Mariji naše družine.
- 8. sept. - MARIJINO ROJSTVO - mali
šmaren: na praznik bodo sv. maše v
Babnem Polju ob 17.30h,
v Starem trgu ob 19h in
ob 17.30h v Viševku, kjer soseska
Marijinega vnebovzetja obhaja malo
žegnanje.

- MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE
POKLICE - Letošnji molitveni dan za
duhovne poklice bo za našo nadškofijo
potekal v soboto, 9. septembra, na
Brezjah pod geslom »Prisluhni in
pogumno odgovori!«. Skupaj s to molitvijo
bo na Brezjah ta dan za našo nadškofijo
tudi praznovanje stoletnice Marijinih
prikazovanj v Fatimi.
Program srečanja: 9h: molitev rožnega
venca in molitvena ura za duhovne poklice
10.30h slovesna sveta maša
- STIČNA MLADIH - sobota, 16. septembra
vseslovensko srečanje mladih v Stični - ŽEGNANJE na KRIŽNA GORI - po
prazniku povišanja sv. Križa (v četrtek, 14.
sept.) bo v soboto, 16. sept., ob 8h
zjutraj žegnanjska maša. Vabljeni!
- ŽEGNANJE na DOL. POLJANAH: po
godu svoje zavetnice Žalostne Matere
Božje bo soseska na Doljnih Poljanah v
soboto, 16. sept., ob 17.30h obhajala
žegnanjsko sv. mašo. Vabljeni!
- VEROUK: z veroukom bomo začeli po 17.
septembru. Vpis otrok za vse razrede
verouka bo v prostorih kaplanije, v učilnici:
v ponedeljek, 11. sept., od 15h do 17h,
v torek, 12. 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 tudi že urnik verouka. Tudi
letos si želim, da bi se vsi razredi zvrstili k
verouku na ponedeljek in torek popoldne.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
3. sept. - Kozarišče – II. Skupina
10. sept. - Pudob
17. sept. - Šmarata
BRALCI BERIL

- 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
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

3. sept

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Katarina TRUDEN
Katja PREVEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

10. sept

Stanka ŠRAJ
Damjan FORJANIČ

Klavdija OKOLIŠ
Luka AVSEC

Marija TROHA
Olga TROHA

17. sept

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Luka BAVEC
Majda ŠRAJ MIHELČIČ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

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

letnik: 45
številka: 12
dne: 27. avgust 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

MARIJA NAJ OBIŠČE
IN VARUJE NAŠE DRUŽINE
Druga velika božja pot zahodnega
krščanskega sveta, takoj za Lurdom, je
Fatima na Portugalskem. Tam se je
Marija prikazala šestkrat, od 13. maja
(vsak mesec) do 13. oktobra 1917,
trem otrokom, Jacinti, Francku in
Luciji.
Fatima je vasica sredi Portugalske; v
pokrajini, ki je precej podobna naši Istri.
Župnijo Fatima sestavlja več zaselkov.
Eden od njih se imenuje Aljustrel. Od tam
so bili doma trije pastirci, otroci, ki se jim
je 13. maja 1917 in nato vse do 13.
oktobra 1917 vsakega 13. dne v mesecu
prikazala Marija. To je bilo na gmajni,
imenovani Cova de Iria – dolina sv. Irene.
13. maja 1917 je bila nedelja. Otroci, ki so
pasli ovce, so se igrali; ko je sonce kazalo
poldne, so po krajevni navadi kleče molili
rožni venec. Po molitvi se je nenadoma
zabliskalo in menili so, da se pripravlja k
nevihti. Ko so pogledali kvišku, so videli,
da je nebo povsem brez oblačka. Tedaj so
nad drevesom blizu sebe zagledali
skrivnostno, čudovito lepo Gospo. Hoteli
so zbežati, a Gospa jih je z materinsko
dobroto zadržala, jim rekla, naj se ne
bojijo, povedala, da prihaja iz nebes in jim
naročila, naj prihajajo sem ob isti uri
vsakega trinajstega v mesecu do oktobra.
"Oktobra vam bom povedala, kdo sem in
kaj želim od vas." Naročila jim je še, naj

Babno Polje - sv. Nikolaj
vsak dan molijo rožni venec za mir v
svetu. V Evropi je tedaj divjala prva
svetovna vojna. Otroci so sklenili, da bodo
o prikazni molčali, vendar je Jacinta vse
izklepetala mami. Male vidce so začeli
nadlegovati z radovednimi vprašanji,
vendar so ubogali Gospo ter 13. junija
odšli v dolino Iria. Spremljalo jih je 50
ljudi. Marija jim je spet priporočala, naj
molijo rožni venec za mir.
13. julija je prišlo sem že 3000 pobožnih
ali radovednih ljudi – tedaj jim je Marija
naročila tudi to, naj pri molitvi rožnega
venca po vsaki desetki zmolijo prošnjo:
"Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj
nas peklenskega ognja in privedi v
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so
najbolj potrebne tvojega usmiljenja." Ta
molitev se je naglo razširila po vsem
svetu.
Fatimsko sporočilo, ki je v bistvu klic k
spreobrnjenju in življenju po
evangeliju, je zelo aktualno tudi po 100
letih, saj na tem svetu poteka duhovni boj
med dobrim in zlom.
Na 100-letnico smo se v Sloveniji
pripravljali že leta 2016, ko smo sprejeli
Marijo Romarico iz Fatime. Letošnje leto
naj bi prav tako preživeli v duhu
Marijinih sporočil iz Fatime, s
češčenjem Njenega Brezmadežnega Srca,
z molitvijo rožnega venca, s pobožnostjo
petih prvih sobot, in tudi s sprejemom
blagoslovljenega Marijinega kipca v naših
družinah...

ČET

PON

28.8.

Stari trg

ob 19h

Avguštin, škof
Mt 23,13.15-22
TOR

29.8.

ob 19h

+ STERLE Marija (Stari trg), obl.

Viševek

ob 17.30h

+ ŽAGAR Edo, 30. dan

2. za družino VALJAN Pero

PET

Stari trg

ob 19h

v zahvalo za Božje in Marijino varstvo

Viševek

ob 17.30h

za sosesko Marije Vnebovzete v Viševku

B. Polje

ob 17.30h

Viševek

ob 17.30h

+ SUŠANJ Mirko, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina MIHELČIČ (Babna Polica 4)
2. TROHA in MLAKAR

Mt 23,23-26

3. KOČEVAR Franc in Slava, obl.

30.8.

Stari trg

ob 19h

+ ZGONEC Anton, obl.

Feliks (Srečko), mučenec
Mt 23,27-32

Viševek

ob 17.30h

++ Terezija in Ivan GERL, obl.

ČET

Stari trg

ob 19h

++ Janez ŠTEFANČIČ in Viki

31.8.

2. RAVŠELJ Alojzija

Rajmund Nonat, redovnik
Mt 24,42-51

PET

1.9.

8.9.

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

SOB

9.9.

Peter Klaver, jezuit misijonar
Lk 6,1-5

NED

23. NEDELJA med letom
Mt 18,15-20

ob 17.30h

+ STERLE Marta, 7. dan

Stari trg

ob 19h

v zahvalo

10.9.

ob 17.30h

++ KONC Marija in Alojz

SOB

Stari trg

ob 19h

+ RAVŠELJ Alojzija

PON

2. PREVEC Ani in Evgenio

Prot in Hijacint, mučenca
Lk 6,6-11

2. Marija STERLE, obl. ter Vinko in Marko BAVEC

Marjeta, devica mučenka
Mt 25,14-30

3.9.

22. NEDELJA
med letom - ANGELSKA
Mt 16,21-27
PON

4.9.

Rozalija Sicilska, devica
Lk 4,16-30
TOR

5.9.

3. Jože MLAKAR, obl.
ob 17.30h

++ PINTAR Anton in starši

TOR

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ PAVLIČ Marica

Marijino ime
Lk 6,12-19

B. Polje

ob 8.30h

++ POJE Ana, Franc in sin Franc

Stari trg

ob 19h

+ OKOLIŠ Alojzij, obl.
2. družina KODRCA in sorodniki

6.9.

Zaharija, prerok
Lk 4,38-44

12.9.

ob 19h

3. za zdravje (Pavličevi)
Viševek

ob 17.30h

Stari trg

ob 7h

+ KRANJC Franc, obl.

ob 10h

za farane
3. Jože RAVŠELJ, obl.
++ Alojz in Marija TROHA

B. Polje

ob 8.30h

Stari Trg

ob 19h

Viševek

ob 17.30h

+ BARAGA Marija, 30. dan

Stari trg

ob 19h

++ starši OVSEC in MLAKAR

++ STERLE (Dajterh)
2. v zahvalo za vse prejete dobrote

2. Ludovik KANDARE
Stari trg

ob 19h

+ STERLE Jože, obl.

B. Polje

ob 17.30h

++ Frančiška in Franc MIKLAVČIČ, obl.

ČET

Stari trg

ob 19h

sv. Rok

ob 17.30h

+ France, obl. in družini ULE in BENIGAR

Stari trg

ob 19h

+ KOČEVAR Vinko, obl.

14.9.

Povišanje sv. Križa
Jn 3,13-17

za žive in pokojne učence ter učiteljici
1. razreda OŠ Iga vas v šolskem letu 1957/58

Stari trg

ob 19h

+ MARKOVČIČ Marjeta

PET

2. v zahvalo in priprošnjo za blagoslov pri delu

Žalostna Mati Božja
Lk 6,39-42

++ Viktor in Terezija ter družina ŽNIDARŠIČ

SOB

2. KOMIDAR Frančišek

Kornelij in Ciprijan, muč.
Lk 6,43-49

ob 19h

v zahvalo in za živo ter pokojno družino
RAVŠELJ (Viševek 5)

13.9.

ob 17.30h

Stari trg

+ Janez NARED

Janez Zlatousti, škof
Lk 6,20-26

SRE

Viševek

Mati Terezija, redovnica
Lk 4,31-37
SRE

Stari trg

2. Fani in Ivan POJE
11.9.

B. Polje

2. ANZELC Jožef, 30. dan

++ POJE Peter, ŠUŠTARJEVI in MARKOVI

2. LEKŠAN Marija in Venčeslav

3. na čast MB v dober namen za družino ČRNIGOJ

B. Polje

NED

2. RAVŠELJ Marija

2. za zdravje in blagoslov v družini
Kozarišče

(obletnica poroke - TRUDEN)

3. Viktor, Marija in družina JANEŽ
ter Valentina KLIMPF

Egidij (Tilen), opat
Mt 25,1-13
2.9.

2. KLANČAR Ivana

3. na čast Materi B. in sv. Antonu za zdravje

Mučeništvo Jan. Krstnika
SRE

7.9.

++ bratje in sestre LEKŠAN

Stari trg

Marko Križevčan, mučenec
Lk 5,1-11

SVETE MAŠE:

15.9.

16.9.

2. v zahvalo za uslišanje

(Jozelj)

+ OŽBOLT Ema
2. KRANJC Gabrijela

2. ANTONČIČ Jože
Vrhnika

ob 17.30h

++ Jakob, Frančiška in Leon PALČIČ

Stari trg

ob 19h

+ Uroš MLAKAR, obl.
2. Vinko KANDARE

Križna gora ob 8h

za sosesko sv. Križa na Križni gori

Dol.Poljane ob 17.30h za sosesko Žalostne Matere Božje
NED
POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod. Njim sem
naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje 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 farni cerkvi.

17.9.

24. NEDELJA med letom nedelja svetniški kandid.
Mt 18,21-35

Stari trg
B. Polje

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Janez STERLE (Kozarišče 21)

ob 8.30h

++ TROHA Jožefa in Viktor
2. Janez in Marija TROHA (BP95), obl.

