NAŠE OZNANILO
letnik: 39
številka: 14
dne: 11. 9. 2011

STARI TRG PRI LOŽU

BABNO POLJE

MESEC ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober je posvečen Mariji Kraljici rožnega venca. Ta čas naj bo naša
priložnost, da poglobimo premišljevanje skrivnosti Jezusovega delovanja in odrešenja.
Molitev rožnega venca ni samo dolgočasno ponavljanje Zdravamarij, ampak ob tem premišljujemo
celotno Kristusovo življenje. »Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o
kristjan...« poje cerkvena pesem. Ker molitve Očenaš in Zdrava Marija,
kar same od sebe pridejo iz naših ust, lahko ob tem tudi premišljujemo.
Skrivnosti rožnega venca nas spomnijo na naš odnos do vere, do Boga
in do soljudi. Ko smo na poti, v avtu, namesto, da prižgemo televizijo
ali brskamo po internetu, namesto, da zavrtimo telefon in se tja v en
dan pogovarjamo ali si pošiljamo sms - e, ko nimamo kaj “pametnega” početi, lahko molimo rožni venec. Tako bomo premagovali težave,
ki nam jih prinaša življenjski vsakdan. Da se spomnimo na molitev, lahko nosimo vedno s sabo molek ali rožni venec, v žepu, v avtomobilu.

PASTORALNO LETO SOCIALNE PRAVIČNOSTI
“PRAVIČNOST V LJUBEZNI”
Ob tem slovenski škofje razglašajo štiri glavne pastoralne smernice:
1.Na področju oznanjevanja bomo vzbudili predevangelizacijske pristope in misijonsko miselnost. Bolj odločno bomo prešli iz poučevanja o veri na prebujanje osebnega odgovora v veri na
Božjo ljubezen, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu (kerygma in mistagogija). Vztrajali bomo
na prehodu iz kateheze otrok h katehezi mladine in odraslih, zlasti k družinski katehezi. Cilj je
osebna verujoča odločitev za Jezusa Odrešenika, ki se izraža v molitvenem odnosu do njega.
2.V zavesti, da je bogoslužje Božje delo, v katerega vstopamo, bomo bogoslužje oblikovali tako,
da bo omogočalo živo sodelovanje Božjega ljudstva, hkrati pa krepilo osebno molitev in kontemplacijo ter ohranjalo ljubeče spoštovanje pred skrivnostjo in svetostjo našega Boga.
3.Dejavna ljubezen do bližnjega je najbolj verodostojno pričevanje naše vere v Božjo ljubezen do
vsakega človeka. Zato bomo gojili sočutje in usmiljenje do ljudi v stiski v Cerkvi in zunaj nje ter
krepili cerkvene dobrodelne ustanove. Cerkev kot oznanjevalka družbene pravičnosti bo odločno
sooblikovala družbo solidarnosti.
4.Kristusa srečamo v občestvu Cerkve in uvajati brate in sestre v življenje skupnosti je najtesneje
povezano z živo vero v Kristusom. Na področju graditve skupnosti imajo pastirji odločilno vlogo,
da s svojo pastoralno ljubeznijo kot »drugi Kristus« odgovorno in požrtvovalno skrbijo za svoja
občestva majhnih občestev ter zavzeto služijo bratom in sestram za rast njihove vere, upanja in
ljubezni.

PON.
12. 9.

Lk
7, 1-10

Viševek 19.00 +Terezija Gerl, obl.
Stari trg 19.00 +Marija Kandare
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

TOR.
13. 9.

Lk
7, 11-17

Sv. Rok 19.00 +Franc Ule, obl.
Stari trg 19.00 +starše Mlakar
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

SRE
14. 9.

Jn
3, 13-17

Stari trg 18.00 +Vinko Kočevar, 5.obl. (Podlož)
Stari trg 18.00 za žive in mrtve iz družine Štirn in Štefančič
(po maši pol ure češčenja in molitveno občestvo, gost g.
žpk. Ciril Čuš)

Povišanje sv. Križa,
praznik

ČET
15. 9.

Lk
7, 36-50

Stari trg 19.00 +Janez, družina Šepec
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Babno polje 19.00 +Marija in Janez Troha (95)

Žalostna Mati Božja

sv. Janez Zlatousti

PET
16. 9.

Lk
8, 1-3

Stari trg 19.00 +Marija Sterle, 22. obl.
Stari trg 19.00 +Jernej Drobnič
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Viševek 18.00 +Frančiška Antončič, 7. dan

SOB
17. 9.

Lk
8, 4-15

Viševek 19.00 +Marija Veselko, 7. dan
Babno polje 18.00 +starši in Stanko Mihelčič

sv. Robert
Belarmino, škof
25. NEDELJA
MED LETOM

sv. Kornelij in
Ciprijan

NED
18. 9.

Mt
20, 1-16a

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Anton Troha
Stari trg 10.00 +Janez Sterle, obl. (Koz. 21)
Križna gora 10.00 +Frančiška Kočevar, Markovec- žeg.
Dol. Poljane 15.00 +druž. Polončič in +vaščani-žegnanje

PON
19. 9.

Lk
8, 16-18

Stari trg 19.00 +Marija, Jakob Kraševec
Stari trg 19.00 +vojne žrtve na Rabu
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

sv. Januarij, škof

TOR
20. 9.

Lk
8, 19-21

Gor. jezero 19.00 +Janko Porok
Stari trg 19.00 +brate in sestre Mlakar
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

sv. Andrej Kim
Taegon in drugi
korejski mučenci

SRE
21. 9.

Mt
9, 9-13

Stari trg 18.00 za žive +druž. Perušek
Stari trg 18.00 +starše Sterle, Žnidaršič
(po maši pol ure češčenja in molitveno občestvo)

sv. Matej, apostol,
evangelist

ČET
22. 9.

Lk
9, 7-9

Viševek 19.00 +Marija Mulec, obl.
Babno polje 19.00 v čast Materi Božji za zdravje

PET
23. 9.

Lk
9, 18-22

Stari trg 19.00 v dober namen
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Babno polje 19.00 +Stanislav Gabrenja; Alojz, Ivana Debeljak

SOB
24. 9.

Jn
15, 1-8

Stari trg 8.00 +Marija Avsec, 10.obl.
Babno Polje 8.00 za duše v vicah

NED
25. 9.

Mt
21, 28-32

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Frančiška (obl.) in Franc Miklavčič
Stari trg 10.00 +Ivan Sterle (Koz. 82)
Laze 10.00 za sosesko, žegnanje
Oznanila si lahko pogledate tudi na internetni strani:
hp://zupnije.rkc.si/stari-trg-pri-lozu/oznanila.php

sv. pater Pij
bl. Anton Martin
Slomšek, praznik
26. NEDELJA
MED LETOM

PON
26. 9.

Lk
9, 46-50

Stari trg 19.00 v čast Sv. Duhu za pravo pamet
Stari trg 19.00 +Andrej in Marjeta Janežič (obl.)
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

sv. Kozma in
Damijan

TOR
27. 9.

Lk
9, 51-56

Gor. Jezero 19.00 +Marija, Janez Mivec
Kozarišče 19.00 +Andrej, Nežka Ovsec

sv. Vincencij
Pavelski

SRE
28. 9.

Lk
9, 57-62

Stari trg 18.00 +Jože, Neža Bartol
Stari trg 18.00 +Alojzija Labotič
(po maši pol ure češčenja in molitveno občestvo)

sv. Venčeslav

ČET
29. 9.

Jn
1, 47-51

Stari trg 19.00 +Ana Avsec, 10.obl.
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Babno Polje 19.00 +ata in mama Poje

PET.
30. 9.

Lk
10, 13-16

Stari trg 19.00 +starši Antončič, druž. Rigler
Stari trg 19.00 +Leon Šepec (2.obl.)
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

SOB.
1. 10.

Lk
10, 17-24

NED.
2. 10.

Mt
21, 33-43

Stari trg 8.00 +Franc Sterle (Koz. 21)
Babno Polje 8.00 +starši Mauhar
Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Marija in Jože Troha (BP 67)
Stari trg 10.00 +Andrej, Olga Ravšelj (obl.)
Klance 10.00 za soseko - žegnanje

sv. Mihael, Gabrijel
in Rafael, praznik
sv. Hieronim
sv. Terezija Deteta
Jezusa
27. NEDELJA
MED LETO ROŽENVENSKA

a
BIRMANSKE SKUPINE
Tako kot vsako leto bodo v naši župniji potekale birmanske skupine, zato ste vsi stari animatorji (starši) povabljeni,
če bi še naprej sodelovali pri oblikovanju birmanskih skupin. Lepo povabljeni tudi letošnji starši! Kdor želi sodelovati
naj se prosim javi meni na telefon ali e-mail. Hvala lepa že vnaprej za vašo pripravljenost in sodelovanje.
kaplan Bojan
a MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA
V nedeljo 18. septembra bomo imeli mašo ob začetku veroučnega leta. Pri obeh svetih mašah in Babnem polju bova
z župnikom blagoslovila torbe in učbenike. S seboj prinesite vaše torbe in učbenike.
a
MINISTRANTSKO SREČANJE
Ministrantska srečanja bodo potekala ob sobotah ob 9h. Srečanja so po dogovoru in datum srečanja je vedno objavljen
v kaplanovi učilnici na tabli. Vabljeni vsi stari ministranti in tisti novi fantje, od vključno 2. razreda naprej, ki
vas veseli ministrantska služba, da se tega srečanja udeležite. Prvo srečanje za ministrante Starega trga bo 24.
septembra 2011 ob 9h. Prvo srečanje za ministrante Babnega polja bo 1. oktobra 2011 ob 9h.
a BIBLIČNA SKUPINA
Srečanje biblične skupine bodo tako potekale kot v preteklih letih, ob četrtkih po sveti maši. Prvo srečanje za biblično
skupino Starega trga bo 6. oktobra 2011. Prvo srečanje za biblično skupino Babnega polja bo 13. oktobra 2011.
Vabljeni vsi stari in novi člani, ki vas veseli branje Svetega pisma in odkrivanja Božje besede. “Človek ne živi
samo od kruha, ampak od vsake božje besede”
a TEHARJE
V nedeljo, 2. oktobra bo na Teharjah vsakoletna spominska maša za vse žrtve vojnih in povojnih pobojev. Prijavite se
čimprej na tel. 7058-722. Odhod avtobusa iz Podgore bo ob 7.30 uri. Vozil bo po vaseh kot po navadi.
a BREZJE
Dekanijsko romanje na Brezje bo v nedeljo 16. oktobra popoldne. Tisti, ki čistite in krasite cerkve, imate vožnjo
brezplačno. Prijave zbiramo v župnišču. Vsi lepo povabljeni!
a Tisti, ki še niste vrnili spričeval, jih prinesite s seboj ta teden k verouku. Ta teden bodo otroci opravili sveto
spoved. Iga vas 3. razred jo ima v ponedeljek ob 16.15

URNIK VEROUKA STARI TRG:

6.A raz. Stari trg: petek ob 14.15
6.B raz. Stari trg: torek ob 13.15
7.A raz. Stari trg: torek ob 15.30
7.B raz. Stari trg: petek ob 13.15
8. raz. Stari trg: torek ob 14.15
9. raz. Stari trg: torek ob 16.20

1.raz. Stari trg: sreda ob 15.30
1.raz. Iga vas: petek ob 15.30
2.raz. Stari trg: ponedljek ob 15.30
2.raz. Iga vas: torek v šoli
3.raz. Stari trg: torek ob 15.30
3.raz. Iga vas: petek v šoli
4.A raz. Stari trg: sreda ob 15.30
4.B raz. Stari trg: torek ob 12.15
5.A raz. Stari trg: petek ob 15.30
5.B raz. Stari trg: petek ob 12.15

URNIK VEROUKA BABNO POLJE:
2. in 3. raz.: četrtek, 15.00 -15.30
4. 5. 6. raz.: četrtek, 15.30 -16.00
7. in 8. raz.: četrtek, 16.00 -16.30

Hvaležni smo vam, ker soglašate, da sv. maše oddamo tistim duhovnikom, ki niso
na župnijah. V informacijo: duhovniki živimo od dobrote ljudi, ne od državne plače. Iz
hvaležnosti zaslužijo pokojni svojci in predniki vsake družine vsaj eno sv. mašo na leto.
Nehvaležno bi bilo, če bi nanje pozabili.
Drugje opravljene svete maše: druž. Nelec in Čampa, v zahvalo, v dober namen, druž.
Krapenc Mulec, sorodniki iz Laz, druž. Lekšan Klance, v čast sv. Duhu za razsvetljenje.
druž. Malnar, Truden, Turk, Pintar; Jožefa Pavlič (3.obl.); v čast Svetemu Duhu; druž. Tomc –
Komidar (2x); Bogomir Petrič; v čast Materi Božji za zdravje; Jožefa Pavlič (obl.); Ivana Špeh (obl.);
starši in Tone Grandovec; starši in France Palčič; Vinko, Ema Marolt; Ciril Marolt (10. obl.).

BRANJE BERIL

KRAŠENJE

STARI TRG

BABNO POLJE

18.
sep.

7.30 Andrej Truden
10.00 Anja Truden, Zdenko Truden

8.30 Andraž Šoštarič
Kristjan Troha

Podgora, Vrh,
Babna polica

25.
sep.

7.30 Helena Truden
10.00 Anica Antončič, Luka Bavec

8.30 Martin Troha
Olga Troha

Kozarišče - II.
skupina

2.
okt.

7.30 Helena Zabukovec
10.00 Damjan Forjanič, Marija Forjanič

8.30 Nino Bajec
Ivanka Grajš

Pudob

Bralci beril se vrstijo po abecednem seznamu. Prosimo, da v primeru, če ne morete brati berilo, si
sami poiščete zamenjavo. Hvala za vaš trud in pripravljenost. BOG POVRNI!
Beremo berila in evangelije za nedelje in praznike: LETO A; berila in evangelije za delavnike: LETO 1.
Krščevanje v Starem trgu je vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu. V torek pred tretjo nedeljo je
priprava za krst pri g. kaplanu s starši in botri. Z družinsko knjižico in rojstnim listom otroka se pred
tem oglasite pri g. župniku za vpis podatkov v Krstno knjigo in knjigo Status animarum.
Uradne ure:

Telefonske številke:

PON.

10.00 - 11.00 (žpk)

TOR.

13.30 - 15.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)

01/7058960 (župnišče) e-mail: janez.kebe@rkc.si
041/654441 (župnik)

PET.

10.00 - 11.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)
Prvi petek: obiskovanje bolnikov
in ni uradnih ur.

Odgovarja župnik: Janez Kebe

01/7058961 (kaplanija)
040834660 (kaplan) e-mail: traven.bojan@gmail.com

01/2320449 (bolniška župnija Ljubljana)
Poslušaj Radio Ognjišče - na 96,8 MHz

