V farni cerkvi ga molimo ob času, ko se
običajno začenja sv. maša (ob 18h).
Molitev vsak dan v tednu pripravlja in
vodi 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
- POJASNILO K DRUGEMU NAMENU:
Sv. maša, ki je zapisana v oznanilu kot
"drugi namen", bo opravil duhovnik
nekje v drugem kraju, a vi lahko ta dan
pridete k maši v Starem trgu, vaša
duhovnika pa bova ta namen pri tej maši
omenila.
POVABILO OB POGREBIH:
V mnogih župnijah imajo ob pogrebih
sorodniki in znanci navado namesto
cvetja in sveč raje darovati za več sv. maš
za pokojnega, kar je gotovo zanj bolj
"koristno" kot pa marsikatera rožica ali
svečka, ki vzdrži le par dni. Gotovo so
rože in sveče zelo lep izraz naše ljubezni
in hvaležnosti do pokojnega, še lepša
gesta in prošnja pa bo, če bomo darovali
za sv. maše za pokojnega. Tako delamo
kristjani, ki verujemo v večno življenje. Te
zbrane sv. maše bomo lahko zapisali tudi
kot drugi namen, poleg tega pa boste tako
lahko večkrat prišli k sv. maši v Starem
trgu in prosili za vaše pokojne.

- ZADNJI ROMARSKI SHOD
NA KRIŽNI GORI:
Po godu sv. Luka, evangelista, je na Križni
gori vsako leto še zadnji romarski shod in
sicer bo to v nedeljo, 21. oktobra, ob 10h.
Vabljeni!
- SESTANEK ŽPSja:
na redni sestanek vabim vse člane
župnijskega pastoralnega sveta v
kaplanovi učilnici v sredo, 10. oktobra, po
večerni sv. maši (torej ob 19h).
- TEDEN ZA ŽIVLJENJE
od 7. - 14. oktober
»PRIŠEL SEM, DA BI IMELI
ŽIVLJENJE…«

ROŽNI VENEC

- OFER NA PRVO NEDELJO V MESECU:
Še pred letošnjo zimo bomo pod klopi v
farni cerkvi v Starem trgu montirali nove
RADIATORJE zaradi smotrnejšega
ogrevanja. Po vsej verjetnosti se bomo
odločili tudi za ogrevanje na pilete, kar
bo pomenilo za polovico manjši strošek od
kurilnega olja. Odločil sem se, da bomo
odslej, lepo prosim, vsako prvo nedeljo v
mesecu pri vseh mašah imeli ofer oz.
darovanje za potrebe cerkve. Hvala vam
za vsak vaš dar.
KRAŠENJE
in čiščenje

STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

14.okt.

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Gašper KVATERNIK
Helena MLAKAR

Martin TROHA
Olga TROHA

Pudob

21. okt.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Ivanka MLAKAR
Jaka MATIČIČ

Ivanka GRAJŠ
Jan GRAJŠ

Šmarata

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

- MISIJONSKA NEDELJA
nedelja, 21. oktobra:
Misijonska nedelja je praznik veselja nad
uspehi veselega oznanila; je praznik
hvaležnosti misijonarjem in vsem
dobrotnikom v domovini. Darovi pri sv.
maši bodo namenjeni za misijone.

BRALCI BERIL

- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred
večerno sv. mašo v
Starem trgu. V nedeljo
ni uradnih ur.

NAŠE OZNANILO

http://www.zupnija-staritrg.si

Oktober je mesec rožnega venca in prav bi
bilo, da si, četudi niste 'strasten' molivec,
izdelate svojega. Morda pa že celo imate
spletenega, pa se tega sploh še niste
zavedli. Sama izdelava ni težka:
potrebujete le vrvico, jagode in seveda križ.
Je pa zato čas izdelave precej odvisen od
posameznika in njegovega življenja.
Kot rečeno, potrebujete VRVICO. Spletli jo
boste iz vezi, s katerimi ste povezani s
svojimi bližnjimi. In daljnimi. Ki so tudi
vaši bližnji (prim. Lk 11,29-37).
Vzemite najprej sorodstvene vezi. Te so
najmočnejše. To, kar nas veze s starši, kar
kot otroci prejmemo od njih in kar kasneje,
če Bog da, kot starši posredujemo svojim
otrokom, je popkovnica. Ki pa jo je slej ko
prej treba prerezati.
Kar nas povezuje z brati in sestrami,
strici in tetami, bratranci in sestričnami
v vseh mogočih in nemogočih kolenih ali
komolcih, se včasih zna razrasti v ograjo.
Ki je čreda ne zna, ne zmore in morda ne
sme preplezati. Čeprav se vedno najde
kaka luknja. In če se vam morda tako zdi,
naj vas potolažim: niste ne prvi ne edini ne
zadnji, ki se počuti kot črna ovca v družini.
Dodajte nato prijateljske vezi. Za te ste se
odločali sami: nekatere so šibke, druge
močnejše; nekatere nujne, druge spet ne
tako zelo; nekatere so pomembne, druge
bolj mimobežne, nekatere dragocene,
druge nepotrebne. In razen slednjih prav
vse vpletite v svojo življenjsko vrvico. In
možno zategnite.
Zgodi se, in hvala Bogu ne tako poredko,
da se iz kake prijateljske vezi razvije

Babno polje - sv. Nikolaj
posebna vez. Nova vez. Življenjska vez.
Nova življenjska vez. To vez pazljivo čuvajte
in jo uporabite kot zadnjo. Ne za okras.
Čeprav je res, da je prav ta vez še posebej
barvita. Z njeno pomočjo boste na vrvico
pritrjevali jagode.
JAGODE so lahko lesene. Kamnite.
Jeklene. Volnene. Plastične. Glinene.
Umetne. Steklene. Pristne. Lažne. Jasne.
Oblačne. Dobro ohranjene. Obtolčene.
Pisane. Nepobarvane. Podarjene. Ukradene.
Očiščene. Umazane. Svete. Odvisno pač,
kako ste zastavili svoje življenje. In po
katerih vetrovih obračate svoj plašč, kadar
zapiha.
A ne glede na to, kakšne jagode boste
izbrali, vse se bodo prej ali slej povezale. V
Veseli del. Pa Žalostni. In Častitljivi. Ter
Svetli.
Z vezjo popolnosti, ki je ljubezen (Kol 3,14),
na svoj življenjski rožni venec pritrdite se
KRIŽ. Kristusa. In zaupajte: ljubezen, ki
nas povezuje z našim Nebeškim Očetom, je
vez, ki se nikoli ne pretrga.
In naj vam ne bo nerodno ... ne bodite
preponižni... predvsem pa ne preponosni...
da svojega veselja, svojih žalosti, svojega
ponosa, svoje vere ne bi prepletli - premolili
z Marijo.
Gregor ČUŠIN

SVETE MAŠE:
PON

8.10.

Stari trg

PET
ob 18h

19.10. Stari trg

B. Polje

ob 17h

za srečno vožnjo

Stari trg

ob 18h

++ družina MOHOR in ULE, obl.

Viševek
SOB

20.10. Stari trg

SRE

10.10. Stari trg

ob 18h

ob 17h

+ MLAKAR Uroš, 30. dan

ob 18h

++ družina in sorodniki AVSEC
2. KOROŠEC Anton in za duše v vicah

B. Polje

+ TRUDEN Franc (Nadlesk 19)
2. POJE Fani in Ivan

NED

21.10. Stari trg

ob 17h
ob 10h

+ TRUDEN Terezija, obl.

ob 17h

v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo

B Polje

11.10. Stari trg

ob 18h

po namenu v zahvalo

Križna g. ob 10h

ob 17h

za zdravo in pravo pamet
2. ZNIDARŠIČ Franc

PET

12.10. Stari trg

ob 18h

+ KRAŠEVEC Srečo
2. KRALJ Francka, obl.

B. Polje
SOB

13.10. Stari trg

14.10. Stari trg

PON

8.10.

sv. Benedikta, devica mučenka

Lk 10, 25-37

TOR

9.10.

sv. Dionizij, škof, in tovariši

Lk 10, 38-42

SRE

10.10.

sv. Danilo, škof

Lk 11, 1-4

ČET

11.10.

sv. Filip, diakon

Lk 11, 5-13

++ družina MOHAR in ŽAGAR

PET

12.10.

sv. Maksimilijan Celjski, mučenec

Lk 11, 15-26

2. za zdravje

SOB

13.10.

sv. Gerald, vitez

Lk 11, 27-28

+ BARAGA Viktor, obl.

NED

14.10.

28. NEDELJA MED LETOM

Mr 10, 17-30

PON

15.10.

sv. Terezija Velika (Avilska), devica in cerkv. učiteljica

Lk 10, 38-42

TOR

16.10.

sv. Hedvika, kneginja redovnica

Lk 11, 37-41

SRE

17.10.

sv. Igancij Antiohijski, škof in mučenec

Jn 12, 24-26

ČET

18.10.

sv. Luka, evangelist

Lk 10, 1-7

ob 7.30h za farane
+ MLAKAR Jakob (Kozarišče 37), obl.

B. Polje

ob 8.30h + MULH Marija, obl.

PET

19.10.

sv. Pavel od Križa, duhovnik

Lk 12, 1-7

Viševek

ob 15h

za medvojne in povojne žrtve

SOB

20.10.

sv. Irena, mučenka

Lk 12, 8-12

15.10. Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Marija in MATIČIČ Anica

NED

21.10.

29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA

Mr 10, 35-45

2. družina ŽNIDARŠIČ
B. Polje
TOR 16.10. Stari trg

ob 17h
ob 18h

++ starši, brat in sestra TROHA (B. Polje 70)
+ RAVŠELJ Jožef, 30. dan
2. za zdravje

Šmarata

ob 17h

++ družina BARAGA in drugi dobrotniki

17.10. Stari trg

ob 18h

++ MLAKAR Jože in Marija
in sestre KANDARE in LABOTIČ iz Dan
2. na čast Sv. Duhu za razsvetljenje in Božjo pomoč

ČET

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva

ob 18h

ob 10h

SRE

na čast Materi Božji - zadnji letošnji shod

+ MLAKAR Jože, obl.

2. GROŠE Marija

PON

ob 8.30h ++ MLAKAR Franc in Ivana

ob 17h

Kozarišče ob 17h
NED

+ KANDARE Franc, obl.
2. KOČEVAR Vinko, Jakob in Frančiška

Vrhnika
Viševek

++ Frančiška in družina PAVLIČ

ob 7.30h za farane

2. na čast Materi Božji v zahvalo
ČET

+ STERLE Marija, obl. in Alojz
2. TURK Roza in Ivan

++ družina PIRNAT in ŽNIDARŠIČ
2. za zdravje in uspeh v šoli

TOR 9.10.

ob 18h

Vrhnika

ob 17h

++ PREVEC, LAKOTA in MALNAR

18.10. Stari trg

ob 18h

v čast Marije Romarice za blagoslov Slovenije
2. družina STRLE

B. Polje

ob 17h

++ POJE Janez in Ivana (B. Polje 101)

OBVESTILA:
- URNIK SV. MAŠ:
odslej bodo sv. maše v farni cerkvi v
Starem trgu ob 18h, na podružnicah in v
Babnem polju ob 17h.
- VSESLOVENSKO SREČANJE KMETOV
V nedeljo, 14. oktobra, bo v Ponikvi in
Slomu 9. vseslovensko srečanje kmetov.
Srečanje se bo pričelo ob 12. uri s sveto
mašo v župnijski cerkvi sv. Martina v
Ponikvi in nadaljevalo ob 14. uri pred
rojstno hišo blaženega Antona Martina
Slomška v Slomu s svečano akademijo. Po
akademiji bo poskrbljeno za pogostitev.

Odhod avtobusa ob 8. uri iz Podgore,
preko Starega trga, Gornjega Jezera,
Cerknice (Unec okrog 8.45)
Prijave sprejema: Janez Okoliš
na tel. 041/626-463.
Prisrčno vabljeni!
- MOLITEV ROŽNEGA VENCA
VSAK DAN V MESECU OKTOBRU :
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!

