OBVESTILA:
- MLADINSKA SREČANJA: za srednješolce in
študente ob petkih zvečer ob 20h v kaplaniji
(g. Tone MARKELJ)

- CERKVENI PEVSKI ZBOR: redne vaje za
cerkveni zbor so ob sobotah ob 20h do 22h.
Zbor vodi ga. Tanja AVSEC. Vabljeni med
cerkvene pevce tudi novi ljubitelji petja.
- MINISTRANTSKE VAJE: v tem tednu
začenjamo z rednimi vajami ob sobotah ob
9h. Fantje, ki želite služiti Jezusu pri oltarju kot
ministrantje, ste lepo vabljeni v naše vrste.
- DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA:
V septembru ste vabljeni na Delavnice molitev
in življenja, kjer bomo korak za korakom
vstopali v čedalje bolj osebni odnos z Bogom,
spoznavali globine Božje ljubezni in se
posledično osvobajali strahov in skrbi , ki nas
oklepajo v našem vsakdanjem življenju. Uvodno
SREČANJE bo v kaplaniji v Starem trgu, v
četrtek, 21. septembra 2017 po večerni maši
ob 19.30h. Delavnice bo vodila Alenka (GSM
068 173 123). Več si lahko preberete na http://
dmz.si/. Pridite in se sami prepričajte, kako
veliko lahko Bog uredi v vašem življenju.
- MARIJA ROMARICA - LETNO SREČANJE :
V nedeljo 24. septembra ste vabljeni na
že 7. tradicionalno srečanje z Marijo Romarico iz
Schönstatta. Srečanje se začne ob 14h s
pozdravnim nagovorom sestre Ramone. Sledi:
- s češčenje Najsvetejšega,
- kratka igra o angelovem oznanjenju Mariji,
ki jo pripravijo mladi iz Metlike,
- pričevanje zakonskega para iz Avstrije,
- sklenitev Zaveze ljubezni,
- zaključek s sveto mašo, ki jo bo daroval škof
g. Franci Šuštar in blagoslovitev romarskih
podob. Vabljeni!
- BLAGOSLOV novih CERKVENIH KLOPI na
KLANCAH: v soboto, 30. sept., ob 10h
dopoldne ste vabljeni k sv. maši v cerkvici sv.
Pankracija na Klancah. Med sveto mašo bomo
blagoslovili nove cerkvene klopi.
- MOLITEV ROŽNEGA VENCA v oktobru:
Zavzeto molite rožni venec po vaših družinah. Če
- 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

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).
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
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu oktobru
bom obiskal bolne in ostarele iz župnije in jim
prinesel Najsvetejše na dom.
- SREČANJE ZAKONSKI JUBILANTOV:
vsi zakonski pari, ki letos praznujete okroglo
obletnico poroke (5, 10,15,20,25,...) ste lepo
vabljeni na skupno SLAVJE ZAKONSKIH
JUBILANTOV, ki bo v soboto, 30. oktobra ob
19h v cerkvi sv. Jurija, po maši pa vabljeni še
na skromno srečanje v kaplaniji. Prosim, da
imena parov sporočite v farovž.
- MINISTRANTSKO SREČANJE: v soboto, 7.
oktobra, bo dekanijsko srečanje
ministrantov iz dekanije Cerknica, na
katerem bomo sodelovali tudi starotrški
ministranti. Tekmovali bomo v kvizu in malem
nogometu.
- SREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH:
v nedeljo, 8. 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.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
24. sept. - Viševek
1. okt - Markovec
8. okt. - Vrhnika, Knežja Njiva
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

3. sept

Helena ZABUKOVEC
Ivanka NELEC

Marija MOHAR
Marko GORŠE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

10. sept

Jože MATEVŽIČ
Marija RAVŠELJ

Mirjam KVATERNIK
Romana MULEC

Marija TROHA
Olga TROHA

17. sept

Stanka ŠRAJ
Marija URBIHA

Simona LEVEC
Mirjam ŠTEFANČIČ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

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

letnik: 45
številka: 13
dne: 17. sept. 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

ZRNO V ŠPRANJI
Vrata koče so cvileče zaškripala.
Slišalo se je nekaj odločnih korakov.
Potem je močna roka previdno
dvignila pokrov velike skrinje ob
steni. Bil je gospodar. Z božajočim
pogledom je premeril zlato pšenično
zrnje in ga nagovoril: Napolnil bom
vrečo in te odpeljal v mlin. Postalo boš
lepa bela moka. Iz nje bo gospodinja
pekla kruh. Položila ga bo na lepo
pogrnjeno mizo. Otroci bodo jedli in
rasli, žena in jaz bova od tebe črpala
moč za delo in premagovanje
vsakdanjih skrbi. Kos
kruha bo tudi za reveže
na pragu...
Pšenica se je razveselila,
saj je vedela, da je zato
rasla, bila požeta,
omlatena in spravljena v
kaščo. Šumeče je
šepetala, ko jo je
gospodar sipal v vrečo.
Ko je gospodar spet prišel, je žito
nagovoril: Včeraj smo zorali veliko
njivo. Danes jo bomo zasejali - s teboj,
draga pšenica. V zemlji boš vzklila in
čakala pomladi. Potem boš ozelenela,
se okrepila, se pognala k višku proti
soncu in rodila sad: trideseteren,
šestdeseteren, morda celo stoteren...

Babno Polje - sv. Nikolaj

Bog te blagoslovi na poti, ki jo danes
začenjaš.
Eno od zrn pa je modrovalo: Nočem
postati kruh, nočem v hladno zemljo,
sploh nočem, da drugi z menoj
razpolagajo. Ostati hočem sámo in
samostojno. Živeti hočem zase in ne
za druge. Stisnilo se je v špranjo in se
samovšečno naslajalo ob misli, koliko
pametnejše je od drugih in kako
modro je ukrenilo, ko se je skrilo. A
veselje je bilo kratkotrajno. Od nekod
je neslišno prilezel črv. Zasadil je
požrešne zobe v zrno prav na tistem
mestu, kjer bi zrno moglo pognati
korenine in se s steblom
dvigniti navzgor. Črv se je
vidno debelil, zrnu pa je
življenje usihalo.
Komaj se je še zavedalo,
ko je ponovno prišel
gospodar. Z omelom v roki
je skrbno počistil vse
razpoke v skrinji. Zrno je padlo v
smetišnico, gospodar ga je z drugimi
smetmi vred odnesel ven in vrgel na
gnojišče.
Škoda zrna, ki ni razumelo, da je
edini smisel njegovega bivanja
darovanje in življenje za druge;

Stari trg

ob 19h

++ PETRIČ

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

Venčeslav, mučenec
Lk 9,7-9

B. Polje

ob 17.30h

++ Frančiška in Franc MIKLAVČIČ, obl.

2. Janko NOVAK, duhovnik

PET

Stari trg

ob 19h

ČET

SVETE MAŠE:
PON

18.9.

Stari trg

ob 19h

Jožef Kupertinski, duh.
Lk 7,1-10

3. ŠEGA Silvester

28.9.

29.9.

2. GLAŽAR Matija in Ana, obl.

Mihael, Gabrijel, Rafael

++ bratje OVSEC in Anton MLAKAR
2. za zdravje

- nadangeli

TOR

19.9.

Stari trg

ob 19h

Januarij, škof muč.
Lk 7,11-17

SRE

20.9.

Andrej Kim Taegon, duh
Lk 7,31-35

Stari trg

ob 19h

+ FLISEK Bogdan, obl.

Jn 1,47-51

Viševek

ob 17.30h

++ KOČEVAR Marija in Jože (Bohinčeva)

2. na čast sv. Antonu Padovanskemu

SOB

Stari trg

ob 19h

++ BARAGA Marija in Viktor

3. TURK Boža

Hieronim, duhovnik
Lk 9,44-45

B. Polje

ob 17.30h

++ POJE Janez in Ivana

za žive in pokojne iz družin BAVEC KLANČAR
2. v zahvalo za opravljeno delo

Kozarišče

ob 17.30h

(Šfiligoj)

+ STERLE Marta, 30. dan

NED

3. STERLE Marta (molitvena skupina)
ČET

21.9.

Stari trg

ob 19h

Matej, evangelist apostol
Mt 9,9-13

PET

22.9.

Mavricij, mučenec
Lk 8,1-3

SOB

23.9.

Pij iz Pietrelcine, redovnik
Lk 8,4-15

NED

24.9.

25.9.

26.9.

Kozma in Damijan, muč.
Lk 8,19-21
SRE

27.9.

Vincencij Pavelski, duhov.
Lk 9,1-6

(Marjan Avsec)

PON

2.10.

B. Polje

ob 17.30h

++ Terezija ŠOŠTARIČ in Marija STRLE

Stari trg

ob 19h

+ ANTONČIČ Jože

Angeli varuhi
Lk 9,46-50

B. Polje

ob 17.30h

++ POJE Janez in Ivana

TOR

2. Ivan ANTONČIČ

Frančišek Borgia, redovnik
Lk 9,51-56

Podgora

ob 20h

na čast sv. Družini v zahvalo za 20 let zakona

Stari trg

ob 19h

++ Jožefa STERLE in Frančiška ŠPEH, obl.

(URBIHA Marko in Janja)

2. Marija AVSEC, obl. in Ivan
poroka

ob 16.30h

ŠIRCA - OGRINC (brez maše)

Šmarata

ob 17.30h

LENČKOVI ter drugi živi in pokojni dobrotniki

Stari trg

ob 7h

++ starši GOMBOC in MLAKAR, obl
2. Frančiška in Feliks ULE, obl.

ob 10h

za farane

ob 16h

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije

B. Polje

ob 8.30h

+ Anton TROHA

Stari trg

ob 19h

+ Otilija FOLESKOVIČ, obl.

Sergij Radoneški, menih
Lk 8,16-18
TOR

+ KLANČAR Matevž, obl.
3. za zdravje na čast Fatimske M. Božje

1.10.

26. NEDELJA med letom ROŽNOVENSKA
Terezija Deteta Jezusa

2. RAVŠELJ Alojzija

25. NEDELJA med
letom - SLOMŠKOVA
Mt 20,1-16a

PON

30.9.

2. družina ANTONČIČ
Stari trg
Viševek
Stari trg

ob 19h
ob 17.30h
ob 19h
ob 17.30h

4.10.

Frančišek Asiški, redovnik
Lk 9,57-62
ČET

5.10.

Marija Favstina Kowalska
Lk 10,1-12
PET

6.10.

Bruno, redovnik
Lk 10,13-16
SOB

7.10.

2. Branko ĐURIČ, 30. dan

NED

+ MEDIČ ŽNIDARŠIČ Darinka, 30. dan

27. NEDELJA med letom
Mt 21,33-43

+ Antonija, obl. in Anton KORDIŠ
++ KLIMPF - MLAKAR

Klance

ob 10h

za vse pokojne iz soseske sv. Pankracija

Stari trg

ob 7h

++ mož in sin Stanko GERBEC

ob 10h

za farane
2. Julijan STERLE

B. Polje

ob 8.30h

++ POJE Fani in Ivan

Stari Trg

ob 19h

+ Jože BAŠA
2. na čast M. Božji v zahvalo za življenje

Stari trg

ob 19h

8.10.

+ INTIHAR Franc, obl.
2. za zdravje in blagoslov v družini

Stari trg

ob 19h

na čast Svetemu Duhu
2. za žive in pokojne sorodnike (AŽ)

Viševek

ob 17.30h

+ RAVŠELJ Franc, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Janez, obl.

Viševek

ob 17.30h

+ ŽAGAR Edo

Stari trg

ob 19h

++ starši Alojzija in Anton ZUPANČIČ, obl.

2. za zdravje in za Božje varstvo

2. RAVŠELJ Alojzija
B. Polje

ob 17.30h

++ Marija in Jože TROHA (BP67)

Stari trg

ob 19h

++ Franc, Angela in Janez STERLE, obl.

Rožnovenska Mati božja
Lk 10,17-24

++ ŠKRBEC Nataša, obl. in KOČEVAR Franc

2. starši, bratje in sestre KANDARE
B. Polje

SRE

3.10.

2. Jože, Frančiška in Joža ŠUMRADA

2. starši, brat in teta KOMIDAR
3. Angela, obl in Jože MULEC
B. Polje

ob 17.30h

++ GRAJŠ Janez in Ivana

Stari trg

ob 7h

+ KANDARE Franc (Rožnik), obl.

ob 10h

za farane

ob 8.30h

+ JANEŽ Stanko

B. Polje

2. Ivan TROHA (BP95), obl.

(BP73a)

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.

