PON

9.11.

Stari trg

POS. LATER. BAZILIKE

TOR

10.11.

Stari trg

Leon Veliki, pp

SRE

11.11.

Stari trg

Martin, šk

ČET

12.11.

Stari trg

Jozafat, šk

PET

13.11.

Stari trg

Stanislav Kostka, red

SOB

14.11.

Stari trg

Nikolaj Tavelić, muč

Podcerkev
NED 15.11.
33. NEDELJA
MED LETOM

Stari trg
Stari trg

(Mt 25,14-30)

Stari trg

PON

B. Polje
Stari trg

16.11.

Marjeta Škotska, kr

TOR

17.11.

Stari trg

Elizabeta Ogrska, red

SRE

18.11.

Stari trg

ob 18.00h ++ DEBELJAK in ZABUKOVEC
2. ++ Zinka, 25. obl. in Mirko ULE
ob 8.00h
++ KRAŠEVEC in ŠPEH
po namenu
ob 18.00h + Ana KOREN, obl.
2. Ivana KANDARE
3. + Franc STERLE (Kozarišče)
ob 18.00h + Ivan ŽAGAR, obl.
+ Vinko NANUT
ob 18.00h ++ Jože in Frančiška MLAKAR, obl.
2. + Amalija LEKAN
3. ++ Jožef in Marjeta STERLE
ob 18.00h ++ Jožefa in Anton ŠEPEC, obl.
2. ++ Vera in Franc in sin France MULEC
ob 16.30h žegnanje (V VSAKEM PRIMEU ODPADE!)
2. + Jožef MODEC, 2. obl.
ob 7.00h starši, bratje in sestre KANDARE
ob 8.30h + Zofija ANDREJČIČ, obl.
2. za blagoslov in zdravje v družini
10.00h
za farane
2. ++ Ivan in Marija POROK
ob 8.30h + Blaž LIPOVEC, obl.
ob 18.00h ++ Marija, obl. in družina TRUDEN (Nadlesk)
2. za zdravje in Božje varstvo v družini
ob 8.00h
+ Marija POROK, obl.
2. v zahvalo in priprošnjo sv. Judu Tadeju
ob 18.00h + Alojzij ŠPEH, 30. dan
2. na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

POS. BAZILIKE
PETRA in PAVLA

NED 22.11.
34. NEDELJA
MED LETOM
KRISTUS KRALJ

Stari trg

3. ++ Ivanka in Ivan STRLE
ob 18.00h ++ starši in brat Alojz in Franc STERLE
2. za zdravje in lepe odnose v družini
ob 18.00h ++ Alojz in Marija STERLE, obl.
2. + Amalija LEKAN
ob 18.00h + Stanislav KRAŠEVEC
2. za zdravje
ob 7.00h za farane

Stari trg

ob 8.30h

(Mt 25,31-46)

Stari trg

10.00h

B. Polje

ob 8.30h

ČET

19.11.

Stari trg

Matilda, red

PET
20.11.
Edmund, kr
SOB 21.11.

Stari trg
Stari trg

DAROVANJE DEV. MARIJE

2. ++ Jože in Marija MLAKAR (Dane)

+ Marjeta STERLE
2.+ Stanislav VESEL
+ Franc STERLE, obl. (Kozarišče 21)
2. + Anton ŠPEHAR
++ TROHA in URBIHA

VSE OZNANJENE SVETE MAŠE SE TRENUTNO OBHAJAJO ZASEBNO.
Takoj, ko bo znova omogočeno javno maševanje, bomo sledili zgoraj oznanjenim uram in razporedu. Do nadaljnjega odpovedujem
tudi vsa dogovorjena nedeljska kosila. Ostanite zdravi ter duhovno
krepki! Blaž, žpk.

NAŠE OZNANILO

OZNANILO ŽUPNIJ STARI TRG PRI LOŽU IN BABNO POLJE
let. 48 številka: 13 dne: 25. oktober 2020 ● www.zupnija-staritrg.si ● FB:@svetijurijst
ŽUPNIJSKI URAD STARI TRG PRI LOŽU
ODGOVARJA: žpk. Blaž DOBRAVEC
01/705-89-60; 031/771-113 blaz.dobravec@gmail.com
duhovni pomočnik Anton: 041/315-788
bolniška župnija LJ: 01/232-04-49

IZREDNA IZDAJA
NAŠIH OZNANIL
PREJEM SVETEGA OBHAJILA IN SVETE
SPOVEDI V STAREM TRGU:
Dobrodošli v župnijski cerkvi, ki je za
OSEBNO MOLITEV odprta od srede do
sobote med 10.00 in 12.00 ter popoldan med
16.00 in 18.00. Od srede do sobote lahko
med 17.00 in 18.00 pristopite k SVETI
SPOVEDI.
SVETO OBHAJILO lahko
prejmete od srede do
sobote ob 18.00.
Ob nedeljah se sveto
obhajilo deli ob 7.30., 8.30
in
ob
10.00.
Pred
podelitvijo
svetega
obhajila, je župnik tudi v
nedeljo na voljo za sveto
spoved.
Svete maše V ŽIVO lahko
spremljate preko Radia
Ognjišče, TV Exodus ter ob
nedeljah na TVSLO1 ob
10.00. Nekaj prenosov
svetih maš v živo, je na
voljo tudi preko družbenih
omrežij.

URADNE URE:
Za čas epidemije: sreda, četrtek, petek, sobota
od 18.15 do 18.45.
V CERKEV PRIDITE SAMO, ČE STE ZDRAVI
IN
NIMATE
NOBENIH
BOLEZENSKIH
ZNAKOV, KI SO ZNAČILNI ZA OKUŽBO S
KORONA VIRUSOM.
KAKO PREJETI SVETO OBHAJILO? Ob
vstopu v cerkev si najprej razkužite roke. Če
želite osebno moliti se usedite v klop, ki se je
čim manj dotikajte. Za sveto obhajilo prihajajte
izključno po sredini cerkve, kjer sledite talnim
oznakam za vzdrževanje primerne razdalje. Ko
ste obhajani, cerkev nemudoma zapustite
preko stranskega prehoda in
stranskih cerkvenih vrat!

KAKO
PREJETI
SVETO
SPOVED?
Razkužite
si
roke ter pojdite po sredini
cerkve do konca ter zavijte
desno po stranskem prehodu
do
prvega
prostega
oštevilčenega stola. Ko ste
na
vrsti
brez
dotikanja
odprite stranska steklena
vrata. Po spovedi cerkev
zapustite
skozi
zunanja
vrata. Pokoro zmolite doma
ali pa ponovno pridete v
cerkev, si razkužite roke in v
klopi
zmolite
pokoro.
Odhajate preko stranskega
vhoda.
MOŽNOST
OBISKA
VEČERNO ZVONENJE ZA
CERKVE
V
BABNEM
ČAS
TRAJANJE
POLJU: vsako soboto in
EPIDEMIJE: Veliki zvon
nedeljo med 14.00 in
nas bo v obeh župnijskih
17.00 ali po dogovoru z
cerkvah vsak dan ob 19.00
ga. Magdo Mrvoš 031 420
povabil k molitvi za umiritev
491. V Babnem Polju bo župnik na razpolago zaskrbljujočega zdravstvenega stanja. Zberite
za sveto spoved ob sobotah od 15.00 dalje.
se v krogu družine ter zmolite desetko rožnega
Sveto obhajilo lahko prejmete ob sobotah ob venca in litanije k sv. Roku. Če lahko, preberite
16.00.
še dnevno Božjo besedo in jo kratko
pokomentirajte. Poglej na: www.hozana.si

LITANIJE SVETEGA ROKA
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija, – prosi za nas.
Sveta Jožef
Sveti …I.., zavetnik naše župnije
Sveti Rok, veliki Božji prijatelj
Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec
Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti
Sveti Rok, ljubitelj evangeljskega uboštva
Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine
Sveti Rok, dosleden v krepostih
Sveti Rok, pribežališče bolnikov
Sveti Rok, moč slabotnih
Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov
Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja
Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih
Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezljivih bolezni
Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih
bolezni
Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik
Sveti Rok, tolažba umirajočim
Mi grešniki, - prosimo te usliši nas.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše
zaupne molitve
Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih
bolezni
Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za
dušo in telo
Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v
naših stiskah
Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdržati v težavah in preizkušnjah
Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje
v tvojo previdnost
Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost
iskrenega kesanja
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za
spreobrnjenje
Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela
ljubezni do bližnjih
Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v
dobrem
Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno
krščansko življenje
Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno
zadnjo uro.
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, milostno
usliši naše prošnje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši
nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili
se nas.

Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik. Da
postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Vsemogočni veči Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega
priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine
na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je
zaradi epidemije korona virusa ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu.
Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki
skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi
mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih
močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo
pomoč in bližino. Naj zdravi na duši in telesu
nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.

PRIPOVEDUJ BOGU O SVOJIH ČUSTIVH
Z Bogom bodi iskren. Svoja čustva Mu podrobno opiši. On ve za vse tvoje tegobe, zato
se z Njim o njih še pogovori. Se počutiš, da je
Bog prelomil svojo obljubo, ko je obljubil, da
te bo obvaroval pred zlom? Se počutiš zapuščenega? Si jezen? Svojo bolečino izlij Bogu.
V številnih primerih v Svetem pismu človek
svoja čustva izlije Bogu. Najbolj znani primeri
so Žalostinke. Ali si vedel, da je v Psalmih več
žalostnik človeka kot hvalnic Boga? V žalostinki človek kliče Boga in mu potoži o svoji
nesreči. »Zakaj me nisi varoval? Kje si bil?
Kako dolgo bo trajalo to trpljenje?« Bogu natančno pove kaj si želi od Njega—včasih tudi
zgolj samo to, naj se ozre na njegovo stisko.
Včasih samega sebe spomni, kako je Bog v
Svetem pismu pomagal svojemu ljudstvu. To
lahko prebudi upanje tudi v tebi. Žalostinka je
pogosto odraz vere v težkih situacijah in je
znamenje, da zaupamo v Boga, ki je dober.
On nas vedno posluša, za nas skrbi in nam
lahko pomaga. Preberi Psalm 13, ki je hkrati
žalostinka. Vzemi si čas in poišči kraj, kjer
boš lahko v tišini umiril svoje srce in Bogu
napisal osebno žalostinko. V njej Očetu izlij
vso svojo bolečino, kot je to storil avtor omenjenega psalma. Celo Jezus je na križu potožil, ko se je z močnim glasom spomnil odlomka iz Psalma 22: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si
me zapustil?« Če je bil Jezus, ki je eno z Očetom, deležen takšne preizkušnje, potem moramo tudi mi živeti z njimi. Vemo pa, kaj se je
na koncu vsega zgodilo z Jezusom. Oče ga ni
zapustil, rešil ga je in poveličal z večno slavo
v kraljestvu ljubezni in miru. Povz.: Onkraj
stiske, 2020 Svetopisemska družba Slovenije.
- VEČ DUHOVNIH SPODBUD NAJDETE NA:
https://katoliska-cerkev.si/duhovne-spodbudekatoliskim-vernikom-v-casu-epidemije-covid-19

OBVESTILA:

-VEROUK NA DALJAVO: P redvidoma
2.11. ter 16.11. boste starši veroučencev po
elektronski pošti prejeli navodila za izvedbo
verouka doma. Otroci bodo dobili določeno
delo ter nalogo. Po koncu epidemije bomo
domače delo ocenili, saj velja za redno veroučno snov. Listkov za obisk nedeljske maše
ne delimo, naj pa otroci vseeno v liturgičnem
zvezku opravijo nedeljsko domačo nalogo.

-DEKANIJSKA KONFERENCA V STAREM
TRGU: odpade!
-PRVI PETEK: redno obhajanje bolnikov
v novembru odpade! V nujnem primeru
podelitve zakramentov na domu pokličite župnika.
-ZAHVALNA NEDELJA: Hvala vsem, ki
pomagate kakorkoli vzdrževati naše
župnijsko življenje. Naj Vas Bog v obilju
blagoslovi ter navdahne za vse dobro tudi v
prihodnje. Krasilke in čistilke iz Dan lepo prosim, da vseeno pridejo očistiti in razkužiti
cerkev ter simbolno z različnimi pridelki pred
oltarjem okrasiti prostor za zahvalno nedeljo.

-MISIJONSKA NEDELJA 2020: Hvala
za darove, ki ste jih prinesli v nedeljo k
svetemu obhajilu ter tudi med tednom k
župniku osebno. Župnija Stari trg je zbrala 720 EUR, župnija Babno Polje pa 100
EUR. V imenu slovenskih misijonarjev -ČIŠČENJE CERKVE: Oznanjene skupine
iskrena hvala.
za čiščenje prosim, da kljub epidemiji pridete
-SPOVEDOVANJE PRED VSEMI SVETI- počistiti, razkužiti (razkužilo pripravi župnik!)
MI: v nedeljo, 25.10. bo za spoved in samo simbolno okrasiti župnijsko cerkev.
med 14.00 in 15.00 na voljo grahov- -MAŠA ZA VOJNE IN POVOJNE ŽRTVE V
ski župnik, g. Sandi Osolnik, med VIŠEVKU: g. Simon Onušič jo bo maše15.00 in 16.00 pa cerkniški kaplan, g. val zasebno.
Janez Žerovnik. P oslužite se tudi
možnosti osebne spovedi od srede do so- -ODPOVED: do nadaljnjega so odpovedabote ob 17.00 v desnem stranskem vhodu na srečanja vseh aktivnih skupin v župniji:
pevski zbori, mladinska skupina, skavti, minižupnijske cerkve v Starem trgu.
stranti, molitvene in zakonske skupine,…
-VSI SVETI, 1.11.: oznanjene svete
maše bo župnik maševal zasebno, oziro- -NEDELJSKO DAROVANJE ZA ŽUPNIJO:
ma jih oddal drugim duhovnikom, ki jim Župnija živi pretežno od darov vernikov, zato
lahko nedeljski dar vržete v nabiralnik ob stanprimanjkuje mašnih namenov. Župnik bo skem izhodu iz cerkve (po obhajilu). Darove za
grobove blagoslavljal sam! Ob 11.00 župniji lahko nakažete tudi na župnijska TRR.
na Babnem Polju, ob 13.00 na Bloški Poli- Velika hvala za Vašo pozornost in skrb. Hvala
ci, ob 13.30 v Ložu, ob 14.00 v Viševku, tudi vsem, ki v tem času darujete za »biro«.
ob 14.30 v Podcerkvi, ob 15.00 na ŠkriSAKRALNE
DEDŠČINE:
ljah. Ob uri bo pri pokopališki cerkvi za- -VZDRŽEVANJE
zvonilo, da se mi boste lahko v molitve- Kljub epidemiji bomo nadaljevali z obnovami
nem duhu pridružili. Škofje vas vabijo, da naših svetišč. Zaključujejo se dela v Pudobu. Če
se zberete v krogu družine ob 18.00 ter bo novembra primerno vreme, se bo prebelil
skupaj zmolite molitve za Vaše rajne zvonik ter notranjost cerkve v Podcerkvi. Tam v
teh dnevih poteka tlakovanje potke med cesto
(rožni venec,….)
in cerkvijo. Stroške potke bo v celoti krila Obči-

-2.11. DAN SPOMINA VERNIH RAJNIH na Loška dolina. Barvanje zvonika v Ložu smo
IN MOLITEV »OČENAŠEV«: Župnik bo prestavili na pomladni čas. Hvala vsem, ki
maševal zasebno. Molitve rožnih vencev gmotno podpirate vzdrževanje cerkva.
po Vaših namenih "OČENAŠEV" bo župnik
prav tako zmolil zasebno 2.11. ob 18.00.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
Prosim, če se mi v duhu pridružite. Imena
FARNE CEKRVE:
vaših rajnih, za katere naj bi molil,
1.
november—
Stari trg
zapišite na listek in ga v dneh pred
praznikom vseh svetih oddajte v pe8. november — Dane
har pred oltarjem. Listek je že na raz15. november — Nadlesk
polago pod korom v obeh župnijskih
22. november — Podcerkev
cerkvah.

HVALA vsem, ki kaj dobrega storite v korist obeh župniji in vaših duhovnikov.
ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU, P ot na Ulako 5, 1386 Stari trg
TRR: SI 56 1915 0500 4075 702
ŽUPNIJA BABNO POLJE, Babno P olje 83, 1386 Stari trg
TRR: SI 56 1914 6501 3660 468

