- PRVI PETEK in obiskovanje bolnikov ter ostarelih po domovih:
Vsak prvi petek v mesecu navadno duhovnika obiskujeva po župniji bolne in
ostarele na domu in jim prineseva Jezusa v sveti hostiji. Ob tej priložnosti
lahko opravimo tudi sv. spoved, podelimo tudi zakrament bolniškega
maziljenja, ki je Božja pomoč v bolezni in starosti. Obisk duhovnika na domu
še ne pomeni, da je z bolnikom in ostarelim "že tako hudo", da bo kmalu umrl.
To še zdaleč ni res. Mnogi bolniki in ostareli vsak prvi petek v mesecu že več
let z vero in velikim hrepenenjem čakajo na Jezusa, ki jim je v tolažbo.
Dostikrat rečejo: "O, gospod, samo da ste prišli. Tako sem čakala na Jezusa!"
Če bi še kdo želel, da ga duhovnika za prve petke v mesecu obiskujeva in
prineseva Najsvetejše na dom, nama sporočite v farovž.
- VEROUK:
Začetek veroučnega leta bo v tednu po prazniku Marijinega rojstva - po malem
šmarnu. V nedeljo, 9. septembra bo v oznanilih objavljen urnik verouka.
Prvi teden bo najprej VPIS k verouku za vse razrede in sicer:
- v ponedeljek, 10. septembra 2012, ob 17h in po večerni maši
- v torek, 11. septembra 2012, ob 17h in po večerni maši.
- URADNE URE:
Odslej bova vaša duhovnika imela uradne ure vsak dan in sicer eno uro pred
večerno sv. mašo v Starem trgu. Eden od naju bo ta čas zagotovo doma. Če pa
želite, pa se lahko prej telefonično dogovorimo tudi za kakšen drug termin
preko dneva.

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

telefonske številke:
01/705 89 60 ali
040 500 996 - župnik Boštjan Modic
01/705 89 61 ali
041 959 384 - kaplan Erik Švigelj
01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
______________________________________________________________________________________________

Odgovarja župnik: Boštjan Modic.

http://www.zupnija-staritrg.si

NAŠE OZNANILO
letnik: 40
številka: 13
dne: 26.8.2012
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
SKLEPNI OBRED
Na koncu evharističnega slavja želi
sklepni obred ustvariti v vernikih
primerno notranje razpoloženje za
»podaljšanje«, zlasti nedeljske evharistične
daritve v teden, ki je pred njimi.
Sklepni obred sestavljajo tile deli:
a) Mašnikov pozdrav in blagoslov;
b) Odslovitev, s katero odslovimo sveti
zbor, da se vrne vsak v svoje vsakdanje
življenje in z dobrimi deli hvali in slavi
Boga.
Pozdrav in blagoslov
Pozdrav na koncu daje pečat slavju, ki ga
izročamo Gospodovemu varstvu, da bi
mogli to evharistično slavje vsi nadaljevati
v življenju. Takoj po pozdravu je
blagoslov. Z besedami: »Blagoslovi vas
vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh«
želi duhovnik, da tri Božje osebe naklonijo
svojo odrešenjsko moč vsem, ki so
sodelovali pri sveti daritvi in želijo biti
obogateni z Božjimi darovi. Z vzklikom:
»Amen« verniki ne izražajo samo svoje
volje, da se pridružujejo duhovnikovi
molitvi, temveč s tem tudi na zunaj
pokažejo, da zaupajo v Božjo
vsemogočnost, in prepričanje, da bodo
uslišani. Saj je to blagoslov Očeta, ki je
poslal na svet svojega Sina za odrešenje
ljudi; blagoslov Sina, ki je za nas na križu
umrl in se sedaj znova daruje na oltarju
ter nam naklanja mnogotere darove
kalvarijske daritve; blagoslov Svetega

Babno polje - sv. Nikolaj
Duha, ki v nas Božje življenje vzdržuje in
hrani, življenje, ki se je sedaj v evharistiji
okrepilo.
Odslovitev
Takoj po blagoslovu mašnik s sklenjenimi
rokami doda: 'Pojdite v miru', in vsi
odgovorijo: 'Bogu hvala'. Te besede niso
gola formalnost, temveč imajo globok
pomen. Duhovna povezanost, ki se je
ustvarila pri evharistični daritvi ne sme
prenehati. Čeprav gredo verniki sedaj v
različne kraje in na različne dolžnosti, naj
jih še zmeraj povezuje Kristusova
ljubezen. V najrazličnejših okoliščinah
vsakdanjega življenja naj izžarevajo
Kristusovo velikonočno skrivnost, ki so jo
doživeli pri sveti daritvi. Besede na koncu
maše: »Pojdite v miru,« vsebujejo tudi
Jezusovo naročilo: »Pojdite torej in
naredite vse narode za moje učence«.
Dejavno sodelovanje pri maši se mora
kazati v vsem življenju, v življenju zveste
predanosti in službe Bogu in ljudem.
Bogoslužje pri maši se potem nadaljuje v
bogoslužju življenja in se vanj preliva.
Tako bo celotno življenje Božjega ljudstva
vedno bolj postajalo živa, Bogu prijetna
daritev. Zadnje dejanje bogoslužnega
slavja je duhovnikov poljub oltarja in
pomeni sklenitev venca celotnega
evharističnega slavja. Potem ko duhovnik
poljubi oltar, vse zbrano občestvo
spoštljivo pozdravlja Kristusa, ki je za vse
opravil Bogu Očetu všečno daritev.

SVETE MAŠE:
PON

27.8. Stari trg
Viševek

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva
ob 19h
ob 18h

+ LAVRIČ Janez in Marija, obl.

PON

27.8.

sv. Monika, mati sv. Avguština

Mt 23,13.15-22

+ MIHELČIČ Rok

TOR

28.8.

sv. Avguštin, škof in cerkv. učitelj

Mt 23, 23-26

SRE

29.8.

Mučeništvo Janeza Krstnika

Mr 6, 17-29

ČET

308.

sv. Feliks, mučenec

Mt 24,42-51

PET

31.8.

sv. Rajmund Nonat, redovnik in kardinal

Mt 25, 1-13

SOB

1.9.

sv. Egidij (Tilen), opat

Mt 25, 14-30

TOR 28.8. Stari trg

ob 19h

++ TRAPE Marija in Janez, obl.

Podgora

ob 18h

+ STERLE Franc, obl.

29.8. Stari trg

ob 19h

+ STERLE Marija (Stari trg), obl.

SRE

ČET
PET

Kozarišče ob 18h

+ BARAGA Franc, 7. dan

NED

2.9.

22. NEDELJA med letom, ANGELSKA

Mr 7,1-8.14.15

Viševek

ob 18h

+ GOMBOC Marija, obl.

PON

3.9.

sv. Gregor Veliki, papež in cerkv. učitelj

Lk 4, 16-30

ob 19h

++ družina ŠEBENIK in TOMC

TOR

4.9.

sv. Rozalija Sicilska, devica spokornica

Lk 4,31-37

2. + ŠTEFANČIČ Janez

SRE

5.9.

sv. Mati Terezija, redovnica in red. ustanoviteljica

Lk 4, 38-44

ČET

6.9.

sv. Zaharij, prerok

Lk 5, 1-11

PET

7.9.

sv. Regina, devica mučenka; prvi petek

Lk 5, 33-39

SOB

8.9.

ROJSTVO DEVICE MARIJE - mali šmaren

Mt 1, 1-23

NED

9.9.

23. NEDELJA med letom; sv. Peter Klaver, jezuit

Mr 7, 31-37

30.8. Stari trg
31.8. Stari trg

SOB

1.9.

NED

2.9.

ob 19h

++ Viktor in starši MULEC

Viševek

ob 18h

+ GERL Terezija, obl.

Stari trg

ob 19h

+ AVSEC Armando

B. Polje

ob 18h

++ TROHA Angela in Jože, obl.

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

PON

3.9.

TOR 4.9.
SRE
ČET
PET
SOB

NED

5.9.
6.9.
7.9.
8.9.

9.9.

++ starši TRUDEN in sestra Ida (Kozarišče 42)

B. Polje

ob 8.30h + STERLE Ivan

Laze

ob 10h

za sosesko sv. Brikcija na Lazih- žegnanje

Stari trg

ob 19h

+ MIVEC Marija in Janez

Viševek

ob 18h

++ družina Lipovac (Iga vas)

Stari trg

ob 19h

+ ČUK Janez, obl.

Vrhnika

ob 18h

+ AVSEC Jože in družina MAHNE (Vrhnika)

Stari trg

ob 19h

na čast Sv. Duhu

Viševek

ob 18h

++ ŠPEH Ana in Jakob

Stari trg

ob 19h

+ MODIC Franc (Studeno 1)

ka. Dane ob 18h

++ ŽNIDARŠIČ Alojzij in Marija

Stari trg

ob 19h

++ družina URBIHA in ŽNIDARŠIČ

Viševek

ob 18h

za zdravje

Stari trg

ob 19h

+ AVSEC Anica

B. Polje

ob 19h

++ oče in sin Franc POJE

Viševek

ob 18h

+ KOČEVAR Matjaž

Stari trg

ob 7.30h za farane

B Polje

ob 8.30h ++ družina in Martin TROHA

Stari trg

ob 10h

++ Janez in Marija POJE ter starši OŽBOLT

Dolenje
Poljane

ob 10h

za sosesko Žalostne Matere Božje - žegnanje

OBVESTILA
- ROMANJE DRUŽIN V GORNJI GRAD: Pred nami je novo pastoralno,
veroučno in šolsko leto. Naša pastoralna načrtovanja se bodo uresničila v
manjših družinah in skupnostih. V veri, da Bog blagoslavlja vsakogar, ki ga
povabi v življenje, bi radi izročili v Božje roke svoje delo, skrbi načrte, upanje...
S tem namenom ljubljanski nadškof msgr. dr. Anton Stres, ob 550 letnici
ljubljanske nadškofije, vabi DRUŽINE v soboto, 1. septembra 2012, v
GORNJI GRAD. Veliko družino Cerkve - občestvo - lahko zgradimo s
srečanjem in povezanostjo mnogih. Ta gornjegrajska katedrala, nekdaj
rezidenca ljubljanskih škofov, nas čaka, da v njej uresničimo in doživimo
občestvo, da doživimo Cerkev, da v zbrani množici družin, vernikov, doživimo
Jezusa Kristusa. Dopoldanska pesem, kateheze za zakonce, mladostnike in
otroke, veliko raznovrstnih delavnic, iger in še kaj, želijo biti uvod uglaševanje v popoldansko bogoslužje - sveto mašo.
Dragi zakonci, starši in vse družine! Naj bo 1. september res dan družin, ki v
Gornjem Gradu prosi za blagoslov novega pastoralnega, šolskega in
veroučnega leta. Naj bo to dan pričevanja in utrditve naše vere v Jezusa
Kristusa.
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
- ob 16.30h: ogled bližnjih znamenitosti: Mozirski gaj,
Marijina cerkev v Novi Štifti in Radmirje.
PRIJAVE:
pri domačem župniku ali
na Pastoralni službi v Ljubljani, Ciril Metodov trg 4,
01/234-75-82, e-pošta: urad.za.druzino.lj@rkc.si

