veliko dejavnosti, ki jim zapolnijo
popoldanski in večerni čas - vem pa tudi,
da se še vedno najde ura časa, ki bi jo
»žrtvovali« za Boga in svojega bližnjega.
Prav ta, za župnijo žrtvovani čas, se jim
bo kasneje v življenju vrnil skupaj z
blagoslovom. Ob dejavnostih bodo otroci
dobili tudi družbo. Zato tudi tu vabim
fante k ministrantom, fante in dekleta k
pevskemu zboru, pa k skavtom,
srednješolce k mladinski skupini.
Srečanje za MINISTRANTE in vse, ki bi
šele želeli vstopiti v ministrantske vrste,
bodo skupne vaje v soboto, 29.
septembra, ob 10h v farni cerkvi.
- SREČANJE ZA IZREDNE OBHAJALCE:
Vabim vse možakarje, ki duhovniku pri
maši pomagate deliti sv. obhajilo, da se
dobimo na kratkem srečanju in sicer v
petek, 28. septembra, ob 17.30h v
farovžu.
- V MESECU OKTOBRU VSAK DAN
MOLITEV ROŽNEGA VENCA :
V mesecu oktobru smo povabljeni, da
vsak dan skupno molimo rožni venec,
tako v farni cerkvi, kot tudi na
podružnicah, morda skupaj s sosedi ali
pa vsi skupaj v družini. Dogovorite se med
seboj!
V farni cerkvi ga bomo molili ob času, ko
se običajno začenja sv. maša (ob 19h).

Molitev bo vsak dan v tednu pripravila in
vodila ena skupina in sicer:
v ponedeljek: otroci od 6. do 9. razreda
v torek: otroci od 1. do 5. razreda
v sredo: člani ŽPS
v četrtek: starejši, upokojenci
v petek: mladina
v soboto: cerkveni pevci
- BRALCI BOŽJE BESEDE:
Oba duhovnika prosiva vse, ki pri
nedeljskem bogoslužju berete božjo
besedo, da se odslej vsaj 5 min pred sv.
mašo oglasite v zakristiji pri duhovniku,
ki bo vodil sv. mašo. Tako se bomo lahko
lažje dogovorili, kako bo potekalo
bogoslužje. Hvala za razumevanje.
Če pa je še kdo pripravljen pristopiti k
bralcem božje besede, je vedno
dobrodošel. Novi bralci se oglasite pri
župniku.
- Dosedaj bili vajeni darovati tudi za ti.
"ODDANE" maše, ki jih je vaš bivši
župnik Janez Kebe oddajal duhovnikom
drugod, ki nimajo zadosti maš. Odslej
bova vaša duhovnika te mašne namene
zapisala v urnik maš kot "drugi namen".
Pri maši bova ta vaš namen omenila, vi
boste lahko ta dan prišli k maši v Starem
trgu, duhovnik pa bo drugod tisti dan
maševal po vašem namenu. Hvala, da
darujete za sv. maše.

BRALCI BERIL

KRAŠENJE
in čiščenje

STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

30. sept.

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Bernarda KANDARE
Bernarda OKOLIŠ

Ivanka GRAJŠ
Jan GRAJŠ

Podgora, Vrh,
Babna polica

7. okt.

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Borut KRAŠEVEC
Damjan FORJANIČ

Jelka OŽBOLT
Kristijan TROHA

Kozarišče
– II. skupina

- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred
večerno sv. mašo v
Starem trgu.

cerkve
v Starem trgu

telefonske številke:
01/705 89 60 ali 040 / 500 996 - žpk Boštjan Modic
01/705 89 61 ali 041 / 959 384 - kpl Erik Švigelj
01/232 04 49 - boln. župnija LJ
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Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
ROŽNI VENEC

Kaj nas lahko Jezus nauči o molitvi?
Jezusove učence so od otroštva navajali,
da so molili v sinagogi. Ko pa so nekega
dne videli Jezusa moliti, je to očitno
naredilo nanje globok vtis, saj so ga prosili:
»Gospod, nauči nas moliti (Lk 11,1).« Jezusova
molitev je morala biti drugačna. Kaj se
torej lahko naučimo iz Jezusovega načina
molitve?
Zgodaj zjutraj
Navsezgodaj zjutraj, ko je bilo še čisto
temno, je Jezus vstal, se odpravil na
samoten kraj in tam molil. (Mr 1,35) Evangelisti
nam kažejo, da je Jezus to prakso ohranjal
skozi vse življenje.
Marsikdo izmed nas zelo težko posnema
njegov zgled; očitno tudi ne gre za togo
pravilo. Za nekatere ljudi je to skoraj
nemogoče zaradi majhnih otrok ali službe.
Toda za tiste, ki to možnost imajo, je tak
začetek dneva z Bogom bitka, v kateri se
splača zmagati.
Pred velikimi odločitvami
Tiste dni je šel Jezus na goro molit in vso
noč je prečul v molitvi k Bogu. Ko se je
zdanilo, je poklical svoje učence in si jih
izbral dvanajst... (Lk 6,12-13) Pogosto
potrebujemo posebno Božje vodstvo pri celi
vrsti praktičnih odločitev - nova služba,
selitev v drugo mesto... V takih primerih je
še posebej koristno, da nekaj časa
posvetimo molitvi, kot je to storil Jezus,
preden je izbral svoje učence.
V skušnjavi
Jezus jim je rekel: » Čujte in molite, da ne
pridete v skušnjavo! Duh je sicer
pripravljen, a telo je slabotno.« (Mr 14,38) Jezus
je to rekel svojim učencem v vrtu
Getsemani, neposredno preden so ga
prijeli. On je molil, učenci pa so spali. Zato

Babno polje - sv. Nikolaj
je lahko prenesel veliko trpljenja in smrt,
medtem ko so bili oni prestrašeni in
zmedeni. Tudi mi imamo več moči pri
soočanju s skušnjavo, če molimo.
Ko človek potrebuje ohrabritev
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst, se je dal
krstiti tudi Jezus. Medtem ko je molil, so se
odprla nebesa. Sveti Duh je prišel nadenj v
telesni podobi kakor golob. (Lk 3,21-22). Luka
nam pripoveduje, da je Jezus v treh
odločilnih življenjskih priložnostih - med
krstom, ob spremenjenju in pred aretacijo med molitvijo prejel od Boga posebno moč.
»Eden izmed njegovih učencev je rekel
Jezusu: ,Gospod, nauči nas moliti`.« (Lk 11,1)
To ne pomeni, da nas molitev vedno
opogumi, toda Bog se lahko osebno sreča z
nami le, če mu posvetimo svoj čas in
pozornost.
Ko smo zaskrbljeni za druge
Simon, Simon, glej, satan vas je hotel imeti,
da bi vas presejal kot pšenico; jaz pa sem
prosil zate, da ne opeša tvoja vera. (Lk 22,31-32)
Jezus je odgovoril na skrb, ki se je v njem
porodila za Simona Petra, s tem, da je zanj
molil. Svojo skrb za druge mimogrede
spremenimo v opravljanje ali kritiziranje. če
bi molili, kolikor kritiziramo, bi se med
nami prelivala Božja ljubezen in hudi duh
nas ne bi mogel razdeliti.
Glede molitve ni pravil
Ob Jezusovem zgledu moramo nujno
poudariti, da Jezus ni postavil nobenih
železnih pravil za molitev in da tega tudi mi
ne bi smeli delati. Bog ve za pritiske, ki jih
čutimo. Sicer želi, da si prizadevamo za
molitev in ne odnehamo, istočasno pa noče,
da bi se čutili krive, ker ne izpolnimo svojih
lastnih pričakovanj.
Mnogi ljudje težko molijo sami.
Vabljeni vsak večer pol ure pred mašo…

SVETE MAŠE:
PON

24.9.

Stari trg

ČET
ob 19h

4.10.

Nadlesk

ob 18h

+ RAVŠELJ Jožef, 7. dan

B. Polje

ob 18

++ GRAJŠ Janez in Ivana

Stari trg

ob 19h

++ družina MATKO
2. družina GROŠE (Iga vas)

Viševek
SRE

26.9.

ob 16h

B. Polje

ob 18h

++ družina JANEŽIČ

Stari trg

+ MLAKAR Uroš, 7. dan

++ mama, ata in Anton PINTAR

PET

5.10.

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Janez, obl.
2. ŽNIDARŠIČ Ana

SOB

6.10.

B. Polje

ob 18h

na čast Sv. Duhu za razsvetljenje in pravo odločitev

Stari trg

ob 19h

++ ŽAGAR Ivan in URBIHA Jožica

Vrhnika

ob 18h

Stari trg

ob 7.30h za farane

2. na čast Materi Božji za zdravje
NED

7.10.

ob 10h

2. starši, bratje in sestre KANDARE iz Dan
ČET

27.9.

28.9.

29.9.

B Polje

ob 8.30h ++ MAUHAR Josip in Slava

Stari trg

ob 19h

+ BARAGA Jakob

Teharje

ob 11h

Viševek

ob 18h

na čast Sv. Duhu in Materi Božji

Stari trg

ob 19h

++ GLAŽAR Ana in Matija

30.9.

Jn 15, 1-8

sv. Sergij Radoneški, menih

Lk 8, 19-21

SRE

26.9.

sv. Kozma in Damijan, mučenca

Lk 9, 1-6

ČET

27.9.

sv. Vincencij Pavelski, duhovnik in ustan. lazaristov

Mt 25, 31-46

++ JANEŽIČ Andrej in Marjeta

PET

28.9.

sv. Venčeslav, mučenec

Lk 9, 18-22

2. po namenu

SOB

29.9.

Mihael, Gabriel in Rafael, nadangeli

Jn 1, 47-51

++ Jože in starši KOČEVAR (B. Polje 78)

NED

30.9.

26. NEDELJA MED LETOM

Mr 9, 38-48

za blagoslov v zakonu AVSEC - VIRANT

PON

1.10.

sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkv. učiteljica

Mt 18,1-4

TOR

2.10.

Angeli varuhi

Mt 18, 1-5.10

SRE

3.10.

sv. Frančišek Borgia, redovnik

Lk 9, 57-62

ob 18h

Šmarata

ob 17h

Stari trg

ob 7.30h za farane

ČET

4.10.

sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj

Mt 11, 25-30

+ STERLE Ivan

PET

5.10.

sv. Favstina Kowalska, redovnica

Lk 10, 13-16

ob 8.30h ++ družina Jožeta JANEŽ

SOB

6.10.

sv. Bruno, redovnik, ustan. kartuzijanov

Lk 12, 35-40

Klance

ob 10h

za sosesko sv. Pankracija

NED

7.10.

27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA

Mr 10, 2-16

Stari trg

ob 19h

+ GADŽA Vida, 30. dan

Škrile

ob 18h

+ KANDARE Jože (Rožnik 12)

Stari trg

ob 19h

++ ULE Anton in Kristina
2. POJE Fani in Ivan

Viševek
3.10.

sv. Anton Martin Slomšek, škof

25.9.

ob 19h

2. TRUDEN in LEVEC

SRE

24.9.

TOR

Stari trg

B. Polje

TOR 2.10.

PON

++ GABRENJAK Stanislav in starši DEBELJAK

ob 10h

1.10.

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva

ob 18h

2. PETRIČ Bogomir

PON

za vse vojne in povojne žrtve

B. Polje

B. Polje
NED

+ BAVEC Franc

++ LOGAR Alojzija in Janez, obl.

2. starši RUPARČIČ
SOB

++ PALČIČ Frančiška in Jakob

G. Jezero ob 18h

2. GERL Francka (Podgora)
PET

+ BAVEC Ivana, obl.
2. na čast in v zahvalo Materi Božji

GROŠE Marija, pogreb

Kozarišče ob 18h
ob 19h

ob 19h

+ AVSEC Marija (Pudob)
2.za srečen porod

TOR 25.9.

Stari trg

ob 18h

+ GROŠE Marija, 7. dan

Kozarišče ob 18h

+ AVSEC Anton (Kozarišče 3)

Stari trg

ob 19h

+ KORDIŠ Antonija, obl.

Podgora

ob 18h

2. ++ družina MLAKAR in TROHA
+ URBIHA Angela

OBVESTILA:
- v nedeljo, 7. oktobra 2012, bo v
TEHARJAH obletna spominska
slovesnost za vse vojne in povojne
žrtve. Sv. maša bo 11. uri. Avtobus bo
odpeljal iz Podgore ob 7.30h in pobiral
romarje po vaseh. Prijave sprejemamo na
tel. 01/7058-722. Pohitite s prijavo!
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu
bo župnik obiskal bolne in ostarele in jim

prinesel Najsvetejše. Kaplan pa bo zaradi
svoje odsotnosti ob koncu prvega tedna v
oktobru, svoje bolnike obiskal že v torek,
2. oktobra, ob običajnih urah.
- MINISTRANTSKE VAJE:
ob začetku veroučnega leta sprašujem
vaše otroke glede dejavnega sodelovanja v
naši župniji. Zavedam se, da imajo otroci

