OBVESTILA:
ZAHVALA NAŠIH ŠKOFOV OB
ZAHVALNI NEDELJI!
Preteklo pastoralno leto je bilo posvečeno
preučevanju in tudi uresničevanju
družbene pravičnosti. Gospodarski in
družbeni pretresi, ki so se zgrnili in se še
vedno zgrinjajo na nas, so nam povečali
in nam še vedno povečujejo potrebe in
priložnosti za iskanje in doseganje večje
pravičnosti v naši krajevni Cerkvi in v
naši družbi. S sedmerimi telesnimi deli
usmiljenja pomagamo mnogim
obubožanim in pomoči potrebnim, s
sedmerimi duhovnimi deli usmiljenja pa
blažimo in rešujemo različne notranje
napetosti pri ljudeh in med njimi.
Ob letošnji zahvalni nedelji se zato najprej
prisrčno zahvaljujem vsem cerkvenim in
civilnim ustanovam in osebam, ki ste v
preteklem letu posvečali svoje znanje in
moči mnogovrstnemu delu za večjo
pravičnost med nami. Izpolnili ste besedo
preroka Miheja, ki pravi: »Bilo ti je
razodeto, o človek, kaj je dobro, kaj
Gospod hoče od tebe: nič drugega kakor
da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in
ponižno hodiš s svojim Bogom!« (Mih 6,8). Naj
se zato nad vami uresničuje Božji blagor:
»Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti
nasičeni bodo« (Mt 5,6).
Najbolj kakovostno gorivo, s katerim gre
naprej vsak človek in vsaka človeška
skupnost, tudi vsaka župnija in vsaka
škofija, pa je molitev, daritev, žrtev.

Pregovor pravi, da več naredi ubožec za
svojega dobrotnika kakor dobrotnik za
svojega ubožca, kajti ubožec omogoča
dobrotniku, da sploh lahko opravlja dobra
dela! Zato velja še posebna zahvala vsem
skritim molivcem in darovalcem, vsem
bolehnim in prizadetim, vsem žalujočim
in preizkušanim, vsem priklenjenim na
posteljo in voziček in povsem odvisnim od
svojih bližnjih: Hvala vam za vaše
pričevanje, hvala za vaš zgled, hvala za
vaš uk!
vaši škofje
- ZAHVALA FARANOV BABNEGA POLJA
Farani župnije Babno polje se zahvaljujejo
Đurđi in Ivanu Janež, Darku Vesel, Marici
in Jožetu Ožbolt ter Dragici Lipovac, ki so
svojim dobri delom doprinesli naši farni
cerkvi sv. Miklavža k novi podobi:
obnovljena so bila sedišča stolov in klopi.
Stroški obnove so bili v celoti kriti iz
prostovoljnih prispevkov, zbranih na
velikonočni razstavi. Hvala.
- SESTANEK ČLANOV ŽPS:
Vse člane našega ŽPS vabim na redno
mesečno srečanje v ponedeljek, 5.
novembra, ob 19h v kaplanovi učilnici.
DEKANIJSKO SREČANJE članov
župnijskih pastoralnih svetov v naši
cerkniški dekaniji pa bo v nedeljo, 25.
novembra, popoldne ob 14.30h v
Cerknici. Vabljeni vsi naši člani tudi na to
srečanje!

BRALCI BERIL

KRAŠENJE
in čiščenje

STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

11.nov.

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Marija MOHAR
Marija RAVŠELJ

Jelka OŽBOLT
Kristijan TROHA

Vrhnika,
Knežja Njiva

18. nov.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Marko GORŠE
Mateja STRLE

Martin TROHA
Olga TROHA

Stari trg - I.
Skupina

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

cerkve
v Starem trgu

- 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: 18
dne: 4.11.2012

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno polje - sv. Nikolaj

A VERJAMEŠ V ŽIVLJENJE PO ROJSTVU ?
Dojenčka se pogovarjata (še v mamici):

* A verjameš v življenje po rojstvu?
Seveda. Zagotovo obstaja nekaj po
rojstvu. Morda sva sedaj tukaj zato,
da se pripraviva na življenje po
rojstvu.
* To je neumnost. Ni življenja po
rojstvu. Le kako bi takšno življenje
izgledalo?
Ne vem točno, toda prepričan sem,
da bo bolj svetlo in lahko bova
hodila in jedla z lastnimi usti.
* To je popolna bedarija! Veš, da je
nemogoče teči. In da bi jedla z lastnimi
usti? To je noro! Za to vendar imava
popkovino. Povem ti: po rojstvu ni
življenja.
Popkovina je prekratka. Prepričan
sem, da je nekaj po rojstvu, nekaj
precej drugačnega kot to, na kar sva
navajena.
* Toda nihče se še ni vrnil od tam.
Življenje se z rojstvom konča. Poleg
tega pa, življenje ni nič drugega kot
obstoj v ozkem, temačnem okolju.
No, ne vem natančno, kako izgleda
življenje po rojstvu, toda v vsakem

primeru bova srečala najino
mamo. Ona bo potem skrbela za
naju.
* Mama! Ti verjameš v mamo? In kje
naj bi, po tvoje, bila?
Vsepovsod okoli naju, seveda.
Zahvaljujoč njej sva živa. Brez nje
sploh ne bi obstajala.
* Ne verjamem! Mame nisem nikoli
videl, zato je jasno, da ne obstaja!
Mogoče res, toda včasih, ko sva
popolnoma tiho, jo lahko slišiva,
kako poje in boža najin svet. Veš,
prepričan sem, da se življenje z
rojstvom pravzaprav šele začne.

SVETE MAŠE:
PON

5.11.

TOR 6.11.

Stari trg

TOR 13.11. Stari trg
ob 18h

++ POROK, GODEŠA in RELIĆ

Viševek

2. na čast in v zahvalo Materi Božji

Podcerkev ob 17h

Pudob

ob 17h

+ KRAŠEVEC Marija in Janez (Pudob), obl.

B. Polje

ob 17h

za rajne po namenu očenašev

Stari trg

ob 18h

++ za žive in pokojne iz družin BAVEC in KLANČAR

7.11.

SRE

14.11. Stari trg

ČET

ob 17h

za rajne po namenu očenašev

15.11. Stari trg

ob 18h

+ MAHNE Slava

++ družina RAVŠELJ 5

sv. Rok

ob 17h

za rajne po namenu očenašev

B. Polje

ob 17h

v dober namen

Stari trg

ob 18h

na čast Sv. Duhu

Škrile

ob 17h

za rajne po namenu očenašev

ob 18h

+ OKOLIŠ Janez, 30. dan

ob 17h

2. MLAKAR Jože in Frančiška

PET

16.11. Stari trg

+ MESTNIK Miran, obl.

Podcerkev ob 17h

za rajne po namenu očenašev

Stari trg

++ ANTONČIČ Jože in Elizabeta

ob 18h

Podgora

ob 17h

++ TRUDEN Terezija in Janez (Podgora)

Viševek

ob 17h

za rajne po namenu očenašev

Stari trg

ob 18h

++ starši GERL

2. ŽAGAR Anton in Marija
B. Polje
SOB

17.11. Stari trg

ob 17h

++ POJE Janez in Ivana

ob 18h

+ BARAGA Janez
2. za uspeh v šoli in za zdravje v družini

NED

Viševek

ob 17h

+ RAVŠELJ Marija 5

B. Polje

ob 17h

za rajne po namenu očenašev

18.11. Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

+ AVSEC France, obl.
2. TRUDEN Marija, obl.

B. Polje

ob 8.30h za zdravje

ob 17h

+ VEBER Janez, obl.

Škrile

ob 17h

za rajne po namenu očenašev

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva

ob 18h

+ POROK Marija, obl.

PON

5.11.

sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika

Lk 14, 12-14

2. za zdravje in blagoslov v družini

TOR

6.11.

sv. Lenart, opat

Lk 14, 15-24

SRE

7.11.

sv. Ernest, opat

Lk 14, 25-33

ČET

8.11.

sv. Gotfrid, škof

Lk 15, 1-10

PET

9.11.

Posvetitev lateranske bazilike

Jn 2, 13-22

SOB

10.11.

sv. Leon Veliki, papež in cerkv. učitelj

Lk 16,9-15

NED

11.11.

32. NEDELJA MED LETOM

Mr 12,38-44

PON

12.11.

sv. Jozafat Kunčević, škof in mučenec

Lk 17,1-6

TOR

13.11.

sv. Stanislav Kostka, redovnik

Lk 17, 7-10

SRE

14.11.

sv. Lovrenc, škof

Lk 17, 11-19

ČET

15.11.

sv. Albert Veliki, škof in cerkv. učitelj

Lk 17, 20-25

PET

16.11.

sv. Marjeta Škotska, kraljica

Lk 17, 26-37

SOB

17.11.

sv. Elizabeta Ogrska, redovnica

Lk 18, 1-8

NED

18.11.

33. NEDELJA MED LETOM

Mr 13, 24-32

10.11. Stari trg

11.11. Stari trg

ob 17h

++ ULE Zinka in Miro, obl.

ob 7.30h za farane
ob 10h

++ OVSEC Andrej in Nežka
2. PIRC Marija, obl.

B. Polje

ob 8.30h ++ TROHA Jože in URBIHA Jožica

Podcerkev ob 10h
PON

(Troha)

B. Polje

Viševek
NED

(Košmrl)

Viševek

2.RAVŠELJ Jožef

SOB

+ SRPAN Kristina
2. po namenu

2. na čast Sv. Duhu za bolnike in zdravnike

9.11.

za rajne po namenu očenašev
za zdravje

2. POJE Fani in Ivan

PET

ob 18h

++ PIRC Marija, obl. in TURK Marija

ob 17h

B. Polje

8.11.

ob 17h

Viševek

++ DEMŠAR Tomaž in NELEC Milena

ČET

za zdravje
2. po namenu

+ MIHELČIČ Emilija, 7. dan

2. MLAKAR Marjeta in Janez MLAKAR

SRE

ob 18h

12.11. Stari trg

ob 18h

za sosesko sv. Martina v Podcerkvi - ŽEGNANJE
++ AVSEC Marija in starši MULEC
2. MLAKAR Franc in Marija

sv. Rok

ob 17h

+ ŽAGAR Ivan, obl.
za rajne po namenu očenašev

