OBVESTILA:
- Na praznik VSEH SVETIH 1. nov. se
bomo popoldne zbrali k molitvi za vse
vaše pokojne:
- ob 15h: Viševek in Podcerkev
- ob 16h: Bloška Polica in sv. Rok
- ob 18h: molitev 3 rožnih vencev
za verne rajne v farni cerkvi.
- Na VERNIH DUŠ DAN, 2. novembra, ob
18h bova s kaplanom v farni cerkvi vodila
molitev treh rožnih vencev za vaše rajne po namenu "očenašev". Imena vaših
rajnih, za katere naj moliva, zapišite na
listek in ga v dneh pred vsemi svetimi
oddajte v pehar pred oltarjem.
- za opravljeno spoved, za obisk
pokopališča in za opravljeno molitev za
rajne in po namenu sv. očeta v prvih
osmih dneh novembra Cerkev naklanja
popolni odpustek. Vredno prejeto
obhajilo darujemo lahko tudi za rajne.
V spomin in blagor rajnih darujte tudi v
dobre namene. Ena krizantema ali svečka
manj na grobovih rajnih se ne bo poznalo.
Dar za svete maše ali za potrebe naše
župnije pa bo imel trajnejšo vrednost... in
zaklad v nebesih.
- Pred praznikom vam bodo člani
KARITAS ponudili SVEČKE
KARITAS (manjša sveča,
ekološko bolj prijazna), ki jih
boste lahko prižgali na grobu
vaših rajnih. Dar za svečko je
1,20eur, s tem darom pa boste še
pomagali ljudem v stiskah.

- PRVI PETEK: s kaplanom bova obiskala
bolne in ostarele in jim prinesla
Najsvetejše na dom namesto na prvi petek
v mesecu, ko obhajamo vernih duš dan,
že pred praznikom Vseh svetih in sicer v
torek, 30. oktobra dopoldne.
- ZAHVALNA NEDELJA, 4. nov.
Vse je dar, dar Boga Najvišjega. Zahvalna
nedelja je priložnost, da se Bogu
zahvalimo za vse dobro v tem letu: najprej
za življenje in mir, ki sta največji dobrini
za človeka; potem za zemljo, na kateri
smo pridelali letošnje sadove; za delovno
mesto in streho nad glavo - in za zdravje.
Bogu smo hvaležni tudi za duhovne
voditelje, ki budijo v nas upanje na večno
življenje. Hvaležni smo mu za uspeh pri
delu in za Božje varstvo.
Na zahvalno nedeljo se zahvaljujemo tudi
svojim najbližjim, ki delijo z nami dneve
našega življenja. Bog povrni vaše molitve
in vse darove, s katerimi sodelujete,
podpirate in omogočate življenje naše
župnije, ljubljanske nadškofije in vesoljne
Cerkve.
Zahvaljujem se vsem sodelavcem in
prijateljem, ki skrbite in pomagate pri
oznanjevanju, bogoslužju in pričevanju.
Osebno se s kaplanom zahvaljujeva za
vašo skrb za naju, izkazano v molitvah,
darovih in dobrih delih.
Iskrena hvala vsem - naj vam dobri Bog
povrne.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

28.okt.

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Janja STERLE
Katarina KANDARE

Jelka OŽBOLT
Kristijan TROHA

1. nov.

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Katja PREVEC
Klemen KRAŠEVEC

Martin TROHA
Olga TROHA

4. nov

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Luka BAVEC
Marija FORJANIČ

Ivanka GRAJŠ
Jan GRAJŠ

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

KRAŠENJE
in čiščenje
cerkve
v Starem trgu

Viševek

Markovec

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Odgovarja župnik: Boštjan Modic.

http://www.zupnija-staritrg.si

NAŠE OZNANILO
letnik: 40
številka: 17
dne: 21.10.2012

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
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 šestdesetih letih
vedno govorilo o dnevu
mrtvih, zdaj 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, da
morejo s potrpežljivostjo in
ljubeznijo zmagovati nad
svojimi notranjimi in prav
tako zunanjimi bridkostmi in
težavami. 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 cilj dosegli.
Praznik Vseh svetih nas
povezuje z njimi, predvsem
pa z neskončno skrivnostnim
Bogom.

Babno polje - sv. Nikolaj
VOZNI RED ZA NEBESA
v bolnišnicah po Italiji in v kapeli bolnišnice na Jesenicah

Odhod: V vsakem trenutku!
Prihod: Kadar Bog hoče!
Hitri vlak-expres: Krstna čistost, mučeniška smrt.
Običajni vlak: Neizmerno zaupanje v Boga,
izvrševanje dobrih del,
molitev, post, miloščina,
usmiljenje, resnično odpuščanje;
vse to pa prelito z ljubeznijo!
Posebni vlak: Vozi zelo poredko,
samo v izjemnih primerih – spreobrnjenje
v zadnjem trenutku življenja.
OPOZORILO: Povratnih vozovnic ne izdajamo.
Otroci, ki še niso prišli do uporabe razuma, se
vozijo brezplačno v naročju Matere Cerkve.
Potnike naprošamo, da s seboj ne nosijo ničesar,
razen dobrih del, ker bi lahko z odvečno prtljago
zamudili ali pa se zaustavili na predzadnji postaji.
Potniška karta za nebesa
mora imeti žig
posvečujoče milosti.
Človek danes potuje
povsod. Za potovanje se
dobro pripravi.
Za zadnje in najvažnejše
potovanje v nebesa se
pripravimo resneje!
VSEM ŽELIMO
SREČNO POT!

SVETE MAŠE:
PON

22.10. Stari trg

SRE
ob 18h

31.10. Stari trg

++ družina TRUDEN (Nadlesk 19)

TOR 23.10. Stari trg

ob 17h

+ ZABUKOVEC Vinko, obl.

ob 18h

+ OKOLIŠ Janez, 7. dan

ČET

1.11.

sv. Rok

ob 17h

Stari trg

ob 7.30h za farane

SRE

ob 17h

+ ŠRAJ Tilka, obl.

B. Polje

ob 17h

za zdravje

ob 18h

++ starši in bratje DROBNIČ ŽNIDARŠIČ

24.10. Stari trg

ob 10h
B. Polje

B. Polje
ČET

25.10. Stari trg

ob 17h

PET

2.11.

+ POJE Fani, obl.

ob 18h

+ OŽBOLT Jože, obl.

Kozarišče ob 17h

++ STERLE Franc, Angela in brat

G. Jezero ob 17h

+ PETRIČ Ana Antonija, 30. dan

ob 18h
ob 17h

+ OVSEC Terezija, obl.

sv. Rok

ob 17h

+ MLAKAR Marija

TOR 30.10. Stari trg

ob 16h

po namenu sv. očeta
(po maši molitve in blagoslov pokopališča)

SOB

3.11.

Podcerkev ob 17h

za duše v vicah

Viševek

ob 17h

za vse rajne iz soseske Marije Vnebovzete

Stari trg

ob 18h

+ KOREN Ana, obl.
+ MLAKAR Uroš

NED

4.11.

Viševek

ob 17h

Stari trg

ob 7.30h za farane

ob 7.30h za farane

++ družina RAVŠELJ in ŠPEHAR
2. BARAGA Stanislav

za uspeh v šoli

Viševek

sv. Rok

po namenu sv. očeta

Škrile

ob 17h

29.10. Stari trg

ob 16h

++ družina MLAKAR (Kozarišče 37)

ob 10h
B. Polje

++ TRUDEN Kristina in Ferdinand, obl.

ob 8.30h družina KLIMPF in MLAKAR

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva

2. MLAKAR Jakob in Terezija

PON

22.10.

sv. Marija Saloma, svetopisemska žena

Lk 12, 12-21

+ MIŠIČ Alojz, obl.

TOR

23.10.

sv. Janez Kapistran, duhovnik

Lk 12, 35-38

SRE

24.10.

sv. Anton Marija Claret, škof in redovni ustanovitelj

Lk 12, 39-48

ČET

25.10.

sv. Tadej, škof

Lk 12, 49-53

PET

26.10.

sv. Rustik, škof

Lk 12, 54-59

2. družina BARAGA

SOB

27.10.

sv. Sabina Avilska, mučenka

Lk 13, 1-9

ob 17h

+ KRAŠEVEC Marija

NED

28.10.

30. NEDELJA MED LETOM - ŽEGNANJSKA

Mr 10,46-52

ob 18h

++ ŠTAJER Jože, Majda in POROK Julijana

PON

29.10.

sv. Mihael Rua, duhovnik redovnik

Lk 13,10-17

2. KOZELJ Fani, Vinko in Marjan

TOR

30.10.

sv. Marcel, mučenec

Lk 13, 18-21

SRE

31.10.

sv. Volbenk, škof

Lk 13, 22-30

ČET

1.11.

VSI SVETI - zapovedan praznik

Mt 5, 1-12a

PET

2.11.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

Jn 6, 37-40

SOB

3.11.

sv. Viktorin Ptujski, škof mučenec

Lk 14, 1.7-11

NED

4.11.

31. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA

Mr 12,28b-34

ob 10h
PON

za vse rajne farane sv. Nikolaja

ob 18h

B. Polje

B. Polje

ob 8h

++ POJE Fani in Ivan

+ GROŠE Marija, 30. dan

28.10. Stari trg

B. Polje

2. družina STERLE, KOROŠEC in KOZJEK

2. GROŠE Marija

NED

+ MODIC Ludvik

ob 17h

ob 17h

27.10. Stari trg

ob 8h

sv. Rok

2. na čast Materi Božji za dušno in telesno zdravje

SOB

Stari trg

++ ŽNIDARŠIČ Julijana, 7. dan

Viševek
26.10. Stari trg

ob 8.30h ++ KONC Alojzij in Milka
(po maši molitve in blagoslov pokopališča)

2. INTIHAR Franc

PET

++ BARAGA Anton in Terezija

(Troha)

2. za zdravje in + Jana FLEGO
Viševek

+ MOHAR Ivan
2. Viktor in družina AVSEC

2. MIHELČIČ Rok
Viševek

+ OKOLIŠ Frančiška, obl.
2. OKOLIŠ Janez (Nadlesk)

2. MLAKAR Uroš
sv. Rok

ob 18h

ob 8.30h ++ družina MLAKAR (B. Polje 94)
ob 18h

na čast Svetemu Duhu

Viševek

ob 17h

++ MLAKAR Marija in Janez

B. Polje

ob 17h

++ TRUDEN Anton in Helena, obl.

