- ob 16.30h: ogled bližnjih znamenitosti: Mozirski gaj,
Marijina cerkev v Novi Štifti in Radmirje.
- V soboto, 15. septembra, bo v Stični - FESTIVAL STIČNA MLADIH. Letošnje
leto prinaša veliko privlačnih posebnosti: od še boljšega programa tudi za
študente in mlade v poklicih in privlačnega nabora delavnic do pričevanja
spreobrnjenja gangsteja, nepozabne sv. maše in najboljšega žura pod taktirko
Stična benda. Stična mladih vedno bolj presega meje festivala, saj postaja
pristna izkušnja skupnosti, enkratnosti posameznika in bližine Boga dobra
popotnica ob začetku pastoralnega leta. Geslo tokratne Stične mladih
"Veselite se v Gospodu zmeraj" spodbuja, da nepozabno izkušnjo mladi
prenesete tudi v domačo župnijo. Informacije najdete tudi na www.sticna.net.
- KRSTI: Krščevanje v Starem trgu je vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu.
Z župnikom ali s kaplanom se osebno ali telefonično dogovorite za pripravo na
krst, ki je običajno v ponedeljek ali torek zvečer po večerni sv. maši. Na
pripravi naj bosta samo starša, da se lažje pogovorimo (otroka zaupajte ta čas
v varstvo). Otrokovi botri potrebujejo tudi potrdilo o sposobnosti za botra, če
so iz druge župnije, domači pa naj se ogasijo pri župniku (da se malo
spoznamo). Krst je lahko med ali pa največkrat po nedeljski sv. maši ob 10h.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

KRAŠENJE
in čiščenje
cerkve
v Starem trgu

19. avg. Stanka ŠRAJ

Tomaž KVATERNIK
Simona LEVEC

Ivanka GRAJŠ
Jan GRAJŠ

Kozarišče –
I. Skupina

26. avg. Adrian TOPIČ

Jaka MATIČIČ
Ivanka MLAKAR

Jelka OŽBOLT
Kristijan TROHA

Iga vas

2. sept.

Andrej TRUDEN

Helena MLAKAR
Vida MLAKAR

Martin TROHA
Olga TROHA

Siga

9. sept.

Helena TRUDEN

Marija MOHAR
Janez OKOLIŠ

Ivanka GRAJŠ
Jan GRAJŠ

Lož –
Stari del

Uradne ure:
župnik

kaplan

telefonske številke:
01/705 89 60 ali
040 500 996 - župnik Boštjan Modic

PON.

10.00-11.00

TOR.

13.30-15.00

10.00-11.00

01/705 89 61 ali
041 959 384 - kaplan Erik Švigelj

PET.

10.00-11.00

13.00-14.00

01/232 04 49- bolniška župnija LJ

Najbolj zagotovo naju lahko dobite ob večernih sv. mašah.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Odgovarja župnik: Boštjan Modic.

http://www.zupnija-staritrg.si

NAŠE OZNANILO
letnik: 40
številka: 12
dne: 12.8.2012
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

OBHAJILNI OBRED – 2. DEL
Obred miru in sprave
Obred ima tri dele: duhovnikova molitev
za mir, duhovnikov pozdrav »Gospodov
mir bodi vedno z vami« in medsebojna
podelitev miru. Z mirom je tesno
povezana ljubezen. Kdor ljubi Boga, ima
mir. Kdor ljubi, je dober, potrpežljiv,
odpušča in pozablja ter tako okrog sebe
ustvarja in širi mir. Z njim verniki prosijo
miru in edinosti Cerkvi in človeški
družini ter si med seboj izrazijo ljubezen,
preden postanejo deležni enega kruha.
Lomljenje kruha
V judovski družini je oče na začetku
obeda razlomil kruh, ob tem izrekel
zahvalo Bogu, darovalcu kruha, in ga
razdelil vsem, ki so bili okrog mize. Jezus
je velikokrat lomil kruh, toda na posebno
pomemben in odličen način je to
napravil pri zadnji večerji. Ta obred ni
samo zaradi dejanske potrebe, ampak
pomeni, da mi, ki nas je mnogo,
postanemo eno telo z deležnost jo pri
enem kruhu življenja, ki je Kristus.

Babno polje - sv. Nikolaj

Obhajilo (delitev in prejemanje)
Po povabilu na Gospodovo gostijo
mašnik obhaja najprej sebe, nato pa še
vernike. K obhajilu smo povabljeni kot
ena Božja družina, ki se hrani z
Jezusovim telesom, zato k obhajilu
pristopamo ponižno in spoštljivo. K
obhajilu naj bi pristopil tisti, ki je skesan
pred Bogom in če se udeleži celotne
mašne daritve. Delivec obhajila je
duhovnik ali pa tisti, ki ga pooblasti škof
ali duhovnik.
Prošnja po obhajilu
Obhajilo je sveti obed. Do Kristusovega
telesa in Kristusove krvi moramo imeti
globoko spoštovanje in željo po
najtesnejši združitvi z njim v ljubezni. Po
obhajilu naj bi v trenutkih svete tihote v
svojem srcu Boga hvalili, se mu
zahvaljevali in ga molili. Prošnje po
obhajilu se nanašajo neposredno na
evharistično slavje, na zakramentalno
obhajilo. Prošnja povezuje mašno daritev
z življenjem, ki naj bi na temelju
evharistije obrodilo vedno bogatejše
sadove. Takoj po prošnji po obhajilu je
tudi primeren čas za kratka oznanila in
sporočila vernikom.

SVETE MAŠE:
PON

13.8. Stari trg

TOR 14.8. Stari trg

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva
ob 19h
ob 19h

++ DEBELJAK Jože in Pavla

PON

13.8.

sv. Poncijan in Hipolit, mučenca

Mt 17,22-27

2. ++ starši MAHNE

TOR

14.8.

sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik mučenec

Jn 15,12-17

++ družina VESEL in TURK

SRE

15.8.

MARIJINO VNEBOVZETJE - veliki šmaren

Lk 1, 39-56

ČET

16.8.

sv. Rok, romar spokornik

Mt 18,21-35

PET

17.8.

sv. Hijacint, duhovnik

Mt 19,3-12

SOB

18.8.

sv. Helena, cesarica

Mt 19,13-15

2. družina MIHELČIČ
SRE

ČET
PET

15.8. Stari trg

ob 7.30h + STERLE Jože, obl.

B. Polje

ob 8.30h ++ KONC Milka in Alojz

NED

19.8.

20. nedelja med letom

Jn 6,51-58

Viševek

ob 10h

za sosesko Marijinega Vnebovzetja - žegnanje

PON

20.8.

sv. Bernard, opat in cerkv. učitelj

Jn 17,20-26

2. ++ ŠEBENIK Viktor ter TOMC Ivana in Franc

TOR

21.8.

sv. Pij X., papež

Jn 21,15-17

SRE

22.8.

Devica Marija Kraljica

Lk 1, 39-47

ČET

23.8.

sv. Roza iz Lime, devica redovnica

Mt 22, 1-14

PET

24.8.

sv. Jernej, apostol - praznik

Jn 1, 45-51

SOB

25.8.

sv. Ludvik IX., franc. kralj

Mt 23,1-12

NED

26.8.

21. nedelja med letom

Jn 6,60-69

16.8. Stari trg

ob 19h

++ družini JERNEJČIČ in JOŽELJ

Podgora

ob 18h

+ URBIHA Angela

17.8. Stari trg

ob 19h

za žive in pokojne iz družine ŽNIDARŠIČ
+ BAVEC Vencelj

SOB
NED

18.8. Stari trg

ob 19h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

Podgora

ob 18h

za sosesko sv. Družine - žegnanje

19.8. Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

PON

B. Polje

ob 8.30h + KOVAČ Milka in Alojz

Vrh

ob 10h

za sosesko sv. Tomaža - Vrh in Podgora - žegnanje

ob 19h

+ BARAGA Janez

ob 18h

+ KRAŠEVEC Marija in Janez

ob 19h

++ starši MLAKAR

B. Polje

ob 19h

+ MESTNIK Ana

Podgora

ob 18h

+ OKOLIŠ Anamarija

22.8. Stari trg

ob 19h

+ KRALJ Feliks, obl.

ob 18h

za pobite iz Loža

ob 19h

+ ŠKULJ Stanko, 30. dan

20.8. Stari trg
Pudob

TOR 21.8. Stari trg

SRE

sv. Rok
ČET

++ BARAGA Terezija in Anton

23.8. Stari trg

2. za zdravje pri živini
PET

24.8. Stari trg

ob 19h

++ Milan in otroci KANDARE

Podgora

0b 18h

++ ANTONČIČ Frančiška in Ivanka, obl.

SOB

25.8. Rab

++ za vse pobite farane na Rabu
2. za duše v vicah

NED

26.8. Stari trg

ob 7.30h za farane

B Polje

ob 8.30h + ŠOŠTARIČ Janez, obl.

Stari trg

ob 10h

+ OKOLIŠ Alojzij, obl.

Vrhnika

ob 10h

za sosesko sv. Frančiška Ksaverja - žegnanje

OBVESTILA
- V sredo, 15. avgusta, na največji Marijin praznik MARIJINEGA
VNEBOVZETJA bomo pri vseh mašah obnovili izročitev Materi Božji. To bomo
storili z gorečo prošnjo, naj Marija, Mati Cerkve, posreduje za našo krajevno
Cerkev v njenih sedanjih preizkušnjah.
Ta dan lahko poromate tudi v Marijine romaske cerkve. Slovesna nadškofova
sv. maša v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah bo ob 10. uri.
- ROMANJE NA RAB: V soboto, 25. avgusta, bomo poromali na Rab, kjer
bomo obiskali grobove naših pokojnih faranov, za njih molili in darovali sv.
mašo v Komporju. Odhod obeh avtobusov bo iz Starega trga ob 5h zjutraj.
Vozil bo preko Babnega polja. S seboj vzemite osebni dokument.
- ROMANJE DRUŽIN V GORNJI GRAD: Ob praznovanju 550-letnice
ljubljanske nadškofije nas ljubljanski nadškof Anton Stres vabi, da v soboto,
1. septembra, da skupaj poromamo v Gornji Grad. V tej zibelki ljubljanske
škofije bomo prosili za trdnost vere v naših družinah, za sožitje med
generacijami, za pravilne odločitve pri vzgoji, za blagoslovljen začetek novega
šolskega, veroučnega in pastoralnega leta. Prosili bomo za milost, da bomo kot
apostoli tudi mi prejeli moč, ko pride v nas Sveti Duh in bomo njegove priče
(prim. Apd 1,8). Program romanja v Gornji Grad:
- ob 10.30h: zbiranje pred cerkvijo sv. Fortunata v Gornjem Gradu
- ob 11h: zakonci in odrasli romarji - prisluhnejo besedam nadškofa Stresa
otroci in mladina v likovni, plesni, pevski in biblični delavnici
- ob 15h skupna DRUŽINSKA sv. maša

