NAŠE OZNANILO
letnik: 39
številka: 13
dne: 28. 8. 2011

STARI TRG PRI LOŽU

BABNO POLJE

NOVO VEROUČNO LETO, NOVE MOŽNOSTI
Vsak od staršev si želi, da bi bil njegov otrok na življenje čimbolj pripravljen. Zato
mnogi med njimi pošiljate mlade tudi k verouku. Pri tem se namreč mladi seznanjajo s
temeljnimi prvinami, ki dajejo smisel njihovemu bivanju. Vse to je tudi možna spodbuda
za dozorevanje v veri. Vendar potrebno je poudariti, da nikakor ni dovolj, če versko
vzgojo prepuščamo samo duhovnikom ali katehetom. Zastonj bi si namreč duhovnik
ali katehet prizadevala pri verouku, če pri verski vzgoji ne bi sodelovalo tudi družinsko
okolje. Predvsem je pomembno, da se v slednjem ustvarja versko ozračje, ki bo samo
po sebi otroka vodilo k želenemu cilju. Tako se torej osnovne poteze nauka o veri oblikujejo že v sami družini in šele nato jih je mogoče /nad/graditi pri klasičnem verouku,
kot ga poznamo po župnijah. Starši so namreč tisti, ki so najprej vzgojitelji in k osnovni
vzgoji je prav, da sodi tudi nauk o veri, kateri pripadamo.
V mesecu septembru bodo znova napolnili šolske klopi:
- tisti najmlajši, ki se bodo radovedno in hkrati malo prestrašeno ozirali okoli sebe, in
oni največji, ki bodo samozavestno razpravljali o zadnjih športnih izidih;
- tisti utrujeni, ki morajo skoraj sredi noči na vlak ali avtobus, in oni, ki bodo zaspano
mežikali v šolska vrata, ko jih bo iz avtomobila odložil eden od staršev;
- tisti z nesrečnimi očmi, ki prihajajo iz razdrtih družinskih gnezd, in oni srečneži, ki
živijo v urejenih družinah;
- tisti osamljeni, ki za brezskrbno masko skrivajo bolečino, in oni, ki so našli smisel in
iskrene prijatelje med sošolci.
Vem, Gospod, Tvoja ljubezen objema vse. Pomagal jim boš, pa če bodo to vedeli ali ne, skozi velike in majhne muke šolskih dni.
10. ZAPOVEDI MOLITVE:
- BODITE PREPROSTI
- BODITE SPONTANI
- BODITE POČASNI
- ISKRENOST
- SVETOPISEMSKI DUH
- DOLOČITI ČAS ZA MOLITEV
- UKROJENA PO MERI
- MOLIMO SAMI MOLITEV IN DELIMO
- USMERJENI K SVETEMU DUHU
- OKUŠAMO MOLITEV

PON.
29. 8.

Lk
4, 16-30

Stari trg 18.30 za potreben dež
Viševk 19.30 +Janez Mihelčič, 5.obl.
Viševek 19.30 +starše Tomc in Šebenik

TOR.
30. 8.

Lk
4, 31-37

Stari trg 19.00 +Jakob Baraga
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Babno polje 19.00 +Anton Pintar

SRE
31. 8.

Lk
4, 38-44

Stari trg 18.00 +Alojz Okoliš, 8.obl.
Stari trg 18.00 +sestro Lukrecija(Terezija) Mlakar
(po maši pol ure češčenja in molitveno občestvo)

ČET
1. 9.

Lk
5, 1-11

Stari trg 19.00 +Laura Škerbec, 4.obl.
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Babno polje 19.00 +Martin, druž. Troha

PRVI ČETRTEK

PET
2. 9.

Lk
5, 33-39

Stari trg 8.00 +Marija Lavrič, obl.
Babno Polje 19.00 +Alojzij Mlakar, 1.obl., druž. Klimpf
Viševek 19.00 +Viktor Šebenik

PRVI PETEK
OBISKOVANJE
BOLNIKOV

SOB
3. 9.

Lk
6, 1-5

Stari trg 8.00 +duhovnik Franc Kramarič, 70.obl.
Babno polje 8.00 za nove duhovne poklice

sv. Gregor Veliki
PRVA SOBOTA

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Janez in Ivana Grajš
Stari trg 10.00 +Justina in Alojz Sterle
Vrh 10.00 za soseskoVrh in Podgora - žegnanje
Podgora 17.00 za žive in + vaščane (darovi, ki jih
priporočamo, so za zunanjno in notranjo osvetlitev kapele)

NED
4. 9.

Mt
18, 15-20

PON
5. 9.

Lk
6, 6-11

Viševek 19.00 +Jakob, Frančiška Kočevar, Viševek
Stari trg 19.00 +druž. Joželj, Jernejčič
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

TOR
6. 9.

Lk
6, 12-19

Kozarišče 19.00 +Viktor Baraga
Dane 19.00 +Jože, Marija Mlakar

SRE
7. 9.

Lk
6, 20-26

Stari trg 18.00 +v čast Sv. Duhu
Stari trg 18.00 +Frančiška Rigler
(po maši molitve učencev in apostolov Sv. Duhu)

ČET
8. 9.

Stari trg 8.00 za duhovne poklice in +dušne pastirje
Mt
Viševek 18.00 za soseko - malo žegnanje
1, 1-16.18Babno polje 18.00 +starše, brate in sestro Troha (št.70)
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PET
9. 9.

Lk
6, 39-42

Stari trg 19.00 +starši Zabukovec, druž. Lavrič
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Viševek 19.00 +Matjaž Kočevar

SOB
10. 9.

Lk
6, 43-49

Gor. Jezero 19.00 +Marija, Viktor Ponikvar
Babno Polje 8.00 +druž. Troha, Lukovi (št.70)

Mt
18, 21-35

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Alojz in Marija Troha
Stari trg 10.00 +Terezija, Viktor Žnidaršič
Vrhnika 10.00 za sosesko, žegnanje

NED
11. 9.

Oznanila si lahko pogledate tudi na internetni strani:
hp://zupnije.rkc.si/stari-trg-pri-lozu/oznanila.php

Mučeništvo Janeza
Krstnika

23. NEDELJA
MED LETOM

PRVA SREDA
Rojstvo Device
Marije (mali
šmaren),
praznik

24. NEDELJA
MED LETOM

a NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO
Pred nami je novo veroučno leto. Ker je vera milost, je potrebno zanjo moliti: starši za otroke in otroci za starše. Saj pravi Božja beseda. NIČ NI TISTI, KI SADI IN SEJE, AMPAK TA, KI DAJE
RAST, BOG. In še ljudska modrost: OTROCI POSNEMAJO STARŠE!
a

V tednu od 5. do 9. septembra bo vpisovanje otrok v novo veroučno
leto, urnik bo objavljen 11. septembra. Z veroukom samim pa bomo
začeli 12. septembra. Prvo veroučno srečanje bo namenjeno sveti spovedi, tako da se otroci skupaj doma s starši doboro pripravite na ta zakrament. Starši vpišejo otroka in kupijo učbenike, zvezke in liturgični
zvezek. Priporočamo tudi Mavrico, list za mlade. Celoletna naročnina
je 29 evrov. Za ogrevanje učilnic so prostovoljni prispevki. Knjige so
še dobre stare, izposodite si jih. Kjer imajo v družini tri in več šolarjev,
dobijo vse učbenike brezplačno. Tisti, ki ste lani dobili podarjene,
jih prosimo, prinesite nazaj, če so še vredu, da jih bomo dali drugim.
Tisti, ki še niste vrnili spričeval, jih prinesite s seboj ob vpisu otrok.

VPISOVANJE:
1. razerd: 5. sept. od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00.
2. razerd: 6. sept. od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00.
3. razerd: 9. sept. od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00.
4.-9. razred: 6. sept. od 10.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00.
9. sept. od 10.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00.
Babno polje (vsi razredi): v čertek 8. sept. od 16.00 do 17.30.
a MLADINSKI VEROUK
Vabim vse, ki ste bili lani pri sveti birmi in vse mlade, ki želite nadeljevati
odkrivanje naše vere ter veselja do druženja, na prvo, uvodno srečanje
mladinskega verouka v kaplanijo
v petek 9. septembra 2011 ob 20.00 uri.
Dogovorili se bomo, kako bodo potekala naša srečanja mladinske skupine.
kaplan Bojan
a SREČANJE MLADIH V STIČNI 2011
“Ne bi me iskal, če me ne bi že našel”. Letos bo Stična praznovala 30. obletnico svojega delovanja. Za letošnje praznovanje želimo, da bo nepozabno
zate in s tvojo pomočjo za ogromno množico mladih, ki se bo odvijalo v
soboto 17. septembra 2011. Prijave do torka 13.9.2011 sprejema kaplan
na mobi: 040-834-660 ali mail:traven.bojan@gmail.com.
Vsi lepo povabljeni!
a MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
V soboto, 10. septembra bo na Brezjah molitveni dan za duhovne poklice pod
geslom: Pravičnost v ljubezni s podnaslovom: Vi ste sol zemlje. Z molitvijo
sveteg rožnega venca ob 8.30 se bo začel molitveni dan. Sveta maša bo ob
10.30 katero bo vodil nadškof Anton Stres. Bodimo povezani v molitvi.

a Spoštovani,
Komisija Pravičnost pri Slovenski škofovski konferenci vas lepo vabi, da
v času od četrtka, 1. septembra, do 5. oktobra lokalni upravni enoti (V
LOŠKI DOLINI NA OBČINI OB TORKIH OD 8.00 DO 12.00) oddamo podpis za družinski referendum. V času uradnih ur prinesimo osebni dokument in pred uradnikom podpišimo pobudo za sklic družinskega referenduma. Brezplačno overovljen obrazec oddate PRED OBČINO. Z oddanim
podpisom za družinski referendum katoličani izražamo trdno prepričanje,
da mora država ohraniti vrednoto družine in z zakonom ne sme odvzeti
temeljne naravne in človekove pravice otroka do matere in očete. V času
hude socialne krize smo katoličani še posebej povabljeni, da se zavzamemo
za družino, ki jetemeljna vrednota naše družbe. Vsak podpis pobude za referendum bo velik prispevek k boljši prihodnosti. Zato k podpisu podpore
povabite tudi svoje znance in prijatelje.
Najlepša hvala.
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. Marinčič, starši Truden (Pavličevi), rodbina
Truden Stari trg, duhovnik Franc Kramarič, gregorijanske sv. maše za +Justino Mlakar,
v zahvalo Materi Božji, sorodniki Vesel in Turk, starši brata Avsec, Jakob druž. Intihar (2
x), po namenu P. V., za zdravje in uspeh, starši sinovi Zgonc, Anton Mihelčič 19. obl. Bab.
Polica 13, v zahvalo za vse dobrote, Janez Jerica Kandare, Jože Terezija Kandare, za duše v
vicah, druž. Kandare Mlakar. Starši Lekan, po namenu.
BRANJE BERIL

KRAŠENJE

STARI TRG

BABNO POLJE

4.
sep.

7.30 Stanka Šraj
10.00 Rihard Strle, Tatjana Strle

8.30 Nino Bajec
Ivanka Grajš

Lož - stari del

11.
sep.

7.30 Adrian Topič
10.00 Maja Škerbec, Ana Žnidaršič

8.30 Jelka Ožbolt
Dušan Poje

Lož - Mali Vrhek

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

