OBVESTILA:
- JESENSKE POČITNICE: v tem tednu ne bo
verouka, ker imate osnovnošolski otroci jesenske
počitnice. Udeležimo pa se sv. maše na praznik
Vseh svetih in obiščemo grobove naših rajnih
sorodnikov.
- na slovesni in zapovedani praznik VSEH
SVETIH, v sredo, 1. novembra, bodo sv. maše
po nedeljskem redu.
Popoldne pa se bomo zbrali k molitvi za vaše
pokojne in k blagoslovu grobov na
pokopališčih:
ob 8.30h: Babno Polje (po sv. maši)
ob 13h: Bloška Polica
ob 14h: Lož - sv. Rok
ob 15h: Podcerkev
ob 16h: Viševek
ob 17h: Škrile
ob 18h: molitev 3 rožnih vencev za verne rajne:
Pridružite se nam pri skupni molitvi: v farni
cerkvi sv. Jurija v Starem Trgu in v cerkvi sv.
Nikolaja v Babnem polju!
- na VERNIH DUŠ DAN, v četrtek, 2. novembra,
bom ob 18h v farni cerkvi sv. Jurija vodil molitev
3 rožnih vencev za vaše rajne - po namenu
"OČENAŠEV". Imena vaših rajnih, za katere naj
bi molil, zapišite na listek in ga v dneh pred
praznikom vseh svetih oddajte v pehar pred
oltarjem. Listek si lahko vzamete pod korom.
- POPOLNI ODPUSTEK: Cerkev naklanja v
prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za
vsak obisk pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah 1.
in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo
nedeljo, če smo bili pri sv. spovedi in obhajilu,
izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta
(npr. očenaš).
Vredno prejeto obhajilo lahko darujemo za rajne.
V spomin in blagor vaših rajnih darujte tudi v
dobre namene. Ena krizamtema ali svečka
manj na grobovih rajnih se ne bo poznalo. Dar
za sv. maše ali za potrebe naše župnije ali v
dobre namene pa bo imel trajnejšo vrednost in
zaklad v nebesih. Pred praznikom vam člani
naše Karitas že ponujajo SVEČKE KARITAS,
ki jih boste lahko prižgali na grobu vaših rajnih.
Z vašim darom za svečko boste pomagali ljudem
v stiskah.

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

- ZAHVALNA NEDELJA: v nedeljo, 5.
novembra, bomo obhajali zahvalno nedeljo, ko
se bomo Bogu Stvarniku zahvalili za vse prejete
dobrote v našem življenju. Bogu hvala tudi za
mnoge dobre ljudi, ki v naših skupnostih in
družinah storite veliko dobrega za naše skupno
dobro (mežnarji, pevci, organisti, ministrantje,
čistilke, gospodinje, člani žps in karitas,
ključarji,...)
Ob tej priložnosti povabim, da bi letos darovali
in zbrali nekaj hrane za ozimnico v domu
ostarelih duhovnikov na Lepem potu v
Ljubljani. (npr. krompir, zelje, korenje... in
podobni poljski pridelki). Darove lahko pripeljite
v farovž (zbirali bom dva tedna)
- MAŠA ZA ŽRTVE VOJNEGA NASILJA:
v Viševku bo v nedeljo, 5. nov., ob 14h sv. maša
za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja.
- ŽEGNANJE v PODCERKVI: ob godu svojega
zavetnika soseska sv. Martina v Podcerkvi
obhaja žegnanje, v soboto, 11. novembra ob
16.30h. Vabljeni.
- ŽEGNANJE na LAZIH: po godu svojega
zavetnika (13. nov.) soseska sv. Brikcija na
Lazih obhaja žegnanje in sicer v soboto, 18.
novembra. Sv. maša bo ob 16h.
- 23. GALA KONCERT RADIA OGNJIŠČE:
Lepo vabljeni na 23. gala koncert Radia
Ognjišče, ki bo Cankarjevem domu v Ljubljani, v
nedeljo, 19. novembra, ob 15h. Cena
vstopnice in prevoza z avtobusom je 27 eur.
Rezerviranih imamo 35 vstopnic v parterju.
Prijavite se čimprej, da lahko potrdimo vstopnice
in avtobus. Prijave sprejema Franc TRUDEN v
Podgori na tel. 01/ 705 80 53. Lepo vabljeni!

KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
5. nov. - Nadlesk
12. nov. - Podcerkev
19. nov. - Kozarišče - I. skupina
BRALCI BERIL

- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred in takoj po večerni sv. maši v
Starem trgu. Lahko pa pokličete na telefon in se tudi izven
uradnih ur dogovorimo za srečanje. V nedeljo ni uradnih ur.

telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu
novembru bom obiskal bolne in ostarele in jim
prinesel Najsvetejše na dom.

STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

5. nov.

Damjan RAVŠELJ
Helena ZABUKOVEC

Bernarda OKOLIŠ
Frank GERBEC

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

12. nov.

Ivanka NELEC
Jože MATEVŽIČ

Helena MLAKAR
Juta STERLE

Marija TROHA
Olga TROHA

19. nov.

Marija RAVŠELJ
Stanka ŠRAJ

Katarina TRUDEN
Klavdija OKOLIŠ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

letnik: 45
številka: 15
dne: 29. okt. 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE
Sem otroški zdravnik, onkolog, in ta poklic
opravljam že skoraj 30 let. Priznam, da so mi
tragedije, ki so jih doživljali moji pacienti,
pomagale rasti in dale bolj določen in jasen cilj
mojemu življenju. Vedno sem imel še posebno
rad otroke, ki jih je prizadela huda bolezen.
V bolnišnici za rakove bolnike v Recife
(Brazilija) sem si pridobival prve izkušnje na
pediatričnem oddelku. Tam sem začel doživljati
tragedije mnogih otrok. Čutil sem se
nesposobnega ob bolečini teh telesc. Dokler ni v
moje življenje vstopil angel. Ta je prišel kot
deklica, stara enajst let. Za seboj je imela dve
dolgi leti kemoterapije in radioterapije. Nikoli je
nisem videl obupane. No, velikokrat sem jo
videl jokati, nikoli pa ni kazala znakov šibkosti.
V njenih očeh sem videl nekaj strahu, vendar je
to človeško. Pogosto je rekla, potem ko je
iztegnila svojo ročico proti medicinski sestri:
»Teta (tako otroci ljubeče rečejo osebam, ki jih
imajo radi), ti kar naredi, kar moraš; jaz hočem
ozdraveti.«
Nekega dne sem prišel zgodaj zjutraj v
bolnišnico in našel svojega angelčka samega v
sobi. Vprašal sem jo po mami.
Odgovorila je: »Stric, včasih gre mama iz sobe,
jokat na hodnik. Ko bom umrla, me bo zelo
pogrešala. Ampak jaz se ne bojim umreti.
Nisem rojena za to življenje.«
Nisem dobro razumel smisla teh besed, zato
sem jo vprašal: »Draga moja, kaj je zate smrt?«
»Takole ti bom razložila. Ko sem bila majhna,
sem šla včasih spat v očkovo posteljo in
naslednje jutro sem se zbudila v svoji postelji.
Vedela sem, kaj se mi je zgodilo. Očka je pustil,
da sem zaspala in me nato na rokah odnesel v
mojo posteljo.«

Babno Polje - sv. Nikolaj
Spomnil sem se, kolikokrat sem jaz tako
naredil, ko so bili moji otroci majhni. »Veš, stric,
nisem rojena za to življenje. Nekega lepega dne
bom zaspala in moj Oče me bo prišel iskat. Ko
se bom prebudila, bom v Njegovi hiši, v moji
pravi sobi.«
Ostal sem brez besed. Te besede, deklice stare
komaj enajst let, so me pretresle. Moj angelček
pa me še ni nehal presenečati:
»Vem, mama bo zelo močno hrepenela po meni.«
Bil sem osupel; s kepo v grlu in sililo me je na
jok. Zbral sem se in vprašal: »Kaj misliš, kaj je
hrepenenje?« »Ne veš, stric? Hrepenenje je
ljubezen, ki traja večno.«
Sedaj je moj angelček že dolgo v Očetovi hiši;
jaz pa ne morem pozabiti tega globokega
življenjskega nauka, ki mi ga je podaril.
Giancarlo Isoardi: LJUBI, DOKLER IMAŠ ČAS

VSI SVETI
Pred nami je letošnji november, ki se začne s
pomenljivim praznikom Vseh svetih. Praznik, ki
je temelj naše vere, a v zavesti ljudi vedno bolj
izgublja pravi pomen. V javnosti se je v zadnjih
desetletjih se je vedno govorilo zgolj o dnevu
mrtvih, za povrh pa se ljudje oprijemajo
običajev, ki prihajajo od drugod.
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije
vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so
se podali na pot Kristusovih blagrov. V veri v
Jezusa s potrpežljivostjo in ljubeznijo
premagujejo notranje stiske in zunanje
bridkosti in težave. Praznik vseh svetih je
praznik nas vseh. Nas, ki smo še na poti, ujeti
v to zemeljsko življenje, in praznik
neskončnega števila ljudi, ki so dosegli
izpolnitev svoje vere, večni mir. Praznik vseh
svetih nas povezuje z njimi, predvsem pa z
neskončno skrivnostnim Bogom.

PON

30.10.

+ Marija KRAŠEVEC, obl.

Stari trg

ob 18h

Marcel, mučenec
Lk 13,10-17

Viševek

ob 16.30h

+ TURŠIČ Marija, obl.

TOR

Stari trg

ob 18h

++ Alojzij in Marija ŽNIDARŠIČ

31.10.

2. MLAKAR Janez (Iga vas), obl.

Volbenk, škof
Lk 13,18-21

SRE

1.11.

2. za srečen izid operacija (Andreja Žnidaršič)
B. Polje

ob 16.30h

+ Vid SEDEJ, obl.

Stari trg

ob 7h

++ vsi pokojni farani sv. Jurija v St. trgu

VSI SVETI
Mt 5,1-12a

ČET

2.11.

SPOMIN VSEH VERNIH
RAJNIH
Mt 25,13-46

PET

3.11.

Viktorin Ptujski, mučenec
Lk 14,1-6

2. MODIC Ludvik
ob 10h

++ družina POLONČIČ

B. Polje

ob 8.30h

++ vsi pokojni farani sv. Nikolaja v B. Polju

Stari trg

ob 18h

molitve 3 rožnih vencev po namenu očenašev

ob 19h

++ starši Frančiška in Franc FRBEŽAR, obl.

ob 16.30h

++ za verne duše v vicah

Viševek

4.11.

Karel Boromejski, škof
Lk 14,1.7-11

5.11.

21. NEDELJA med
letom — ZAHVALNA
Mt 23,1-12

6.11

7.11.

8.11.

9.11.

Posvetitev Lateranske
bazilike Jn 2,13-22

+ MESTNIK Miran, obl.

SOB

Stari trg

ob 18h

++ družina ŠPEH

Podcerkev

ob 16.30h za sosesko sv. Martina v Podcerkvi

Stari trg

ob 7h

11.11.

Martin iz Toursa, škof
Lk 16,9-15
NED

12.11.

PON

13.11.

3. TURK Marija

TOR

14.11.

ob 18h

+ ŠEGA Silvester
2. Jože in Frančiška MLAKAR (Iga vas)

SRE

+ ŠRAJ Tilka, obl.

Albert Veliki, škof in c. učitelj
Lk 17,11-19

ob 16.30h

Stari trg

ob 18h

++ Alojzija in Franc AVSEC, obl.

Viševek

ob 19h

++ DROBNIČ Julijana in Milan
2. RAVŠELJ Alojzija

Stari trg

B. Polje

ČET

15.11.

16.11.

Marjeta Škotska, kraljica
Lk 17,20-25

2. na čast Materi Božji za zdravje

2. Zofija ANDREJČIČ, obl.
ob 10h

za farane

B. Polje

ob 8.30h

+ TROHA Mirko

Stari Trg

ob 18h

+ Marija KOMIDAR
2. MULEC Alojz in Nežka

Stari trg

ob 18h

+ Marija STERLE (Podcerkev), obl.
2. družina ŽNIDARŠIČ in MAROLT

Stari trg

ob 18h

++ Jože in Marija MLAKAR (Dane 10)
2. RAVŠELJ Alojzija
+ Marija TRUDEN, obl.

Stari trg

ob 18h

Kozarišče

ob 16.30h

+ STERLE Marta

2. TURK Boža

PET

Stari trg

ob 18h

+ OŽBOLT Ema

ob 7h

++ Jakob in Terezija MLAKAR (Kozarišče 37), obl.

Viševek

ob 16.30h

+ POROK Marija, 30. dan

ob 10h

za farane

Elizabeta Ogrska, redovnica
Lk 17,26-37

2. živa in pokojna družina MULEC

SOB

Stari trg

ob 18h

++ Ana in Janez ŽNIDARŠIČ

Posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla
Lk 18,1-8

ob 8.30h

17.11.

18.11.

ob 14h

++ za žrtve vojnega in povojnega nasilja

Stari trg

ob 18h

++ starši Franc, obl in Ana KVATERNIK

NED

2. Matevž in Marija MLAKAR

33. NEDELJA med letom Mt 25,14-30

ob 18h

19.11.

2. RAVŠELJ Franc

ob 18h

Laze

ob 16.30h za sosesko sv. Brikcija na Lazih

Stari trg

ob 7h

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 16.30h

za farane
2. Jože TRUDEN (Smelijevo), obl.

ob 10h

+ KOREN Ana, obl.

++ Terezija in Janez TRUDEN, obl.

na čast Mariji Romarici za blagoslov Sloven.
2. Marija STERLE, obl.

+ Franc STERLE

(Kozarišče 21), obl.

3. Franc OVSEC in po namenu
v zahvalo za skupno življenjsko pot

2. za žive in pokojne sorodnike (AŽ)
Stari trg

+ ŽAGAR Ivan, obl.

+ Terezija ROK, 7. dan

ob 16.30h

Viševek

Stari trg

2. za zdravje in v zahvalo za Slavko

32. NEDELJA med letom Mt 25,1-13

Stari trg

Gotfrid, škof
Lk 14,25-33
ČET

ob 16.30h

Lovrenc Irski, škof
Lk 17,7-10

Engelbert, škof
Lk 14,15-24
SRE

B. Polje

po namenu sv. očeta

Lenart, opat
Lk 14,12-14
TOR

Leon Veliki, cerkv. učitelj
Lk 16,1-8

ob 10h

3. TROHA Marija, obl.
PON

ob 18h

2. TURK Marija, 7 bratov in starši PIRC

Viševek

++ LEKAN Jožefa in Janez

Stari trg

B. Polje

Bl. Polica
NED

10.11.

Brikcij, škof
Lk 17,1-6

3. RAVŠELJ Franc
SOB

PET

B. Polje

ob 8.30h

družina VESEL

2. družina KODRCA in sorodniki

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod. Njim sem

++ stari starši in starši GERL

naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje zelo težko dobijo dovolj mašnih namenov in so
vam za sv. maše zelo hvaležni. Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji. Povabljeni pa ste vsi, ki ste
darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači farni cerkvi.

++ Anton in Kristina ULE
+ Fani TRSTENJAK

