- GOD SV. CECILIJE: v četrtek, 22.
novembra, goduje sv. Cecilija, zavetnica
cerkvene glasbe in cerkvenih pevcev. Ob
njenem godu se zahvaljujem organistom,
zborovodkinjama in vsem cerkvenim
pevcem župnije Stari trg in Babnega polja
za zvesto in zavzeto prepevanje pri našem
skupnem bogoslužju. Naj vam sv. Cecilija
navdihne še mnogo dobre volje, da bo iz
vaših ust slišati še veliko lepih in ubranih
melodij Bogu na čast, našemu
župnijskemu občestvu pa v veselje in
zadovoljstvo. Hvala.
- TEDEN KARITAS od 26. novembra do
2. decembra 2012, ki nas bo nagovarjal
pod geslom: VESELJE V SOŽITJU.
Vabljeni, da vsi skupaj poživimo svojo
krščansko dobrodelnost!
- V sredo, 28. nov. 2012, bo ROMANJE
prostovoljcev Karitas na Slomškovo
Ponikvo (ob 11h molitev, ob 12h sv. maša,
ki jo bo daroval predsednik Slovenske
karitas, mariborski nadškof dr. Marjan
Turnšek. Ob 14h bo skupno kosilo v
dvorani Celjskega sejma v Celju.
- V sredo, 28. nov. 2012, bo ob 20h
DOBRODELNI KONCERT - "KLIC
DOBROTE" z neposrednim TV prenosom
na 1. programu TV Slovenija, Radia
Slovenija in Radia Ognjišče. V času
koncerta in tudi še ves december bodo
zbirali sredstva za pomoč družinam v
stiski. Vstopnice za koncert (cena 10 eur)

bodo na voljo na škofijskih in na
Slovenski Karitas.
- V nedeljo, 2. dec. 2012 obhajamo
NEDELJO KARITAS, ki naj bo znamenje
naše trdne povezanosti s Kristusovo
Cerkvijo v občestvih, v katerih delujemo,
in pričevanje, da zaupamo v Božjo
ljubezen in dobrotljivo usmiljenje, ki nas
napolnjuje z neuničljivim upanjem,
mladostno zagnanostjo in medsebojno
solidarnostjo, tako ob skupnem oltarju,
kot tudi v našem vsakdanjem življenju.
- POPLAVE 2012
Močno deževje med 3. in 5. novembrom
2012 je povzročilo poplave in veliko škodo
na številnih območjih po Sloveniji.
Številnim družinam je v kletnih prostorih
poplavilo centralno napeljavo in drugo
premoženje. Mnogi imajo uničene tudi
bivalne prostore, pode, naprave in
pohištvo. Slovenska karitas je iz sklada za
naravne nesreče že zagotovila začetna
sredstva za prvo pomoč najbolj prizadetim
(40.000 eur). Pomoč bo še potrebna v
naslednjih dneh in tednih, zato so na
Slovenski karitas pričeli z dobrodelno
akcijo za pomoč PRIZADETIM V
POPLAVAH.
SLOVENSKA KARITAS,
Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
namen: POPLAVE 2012; sklic: 00 6220

BRALCI BERIL

KRAŠENJE
in čiščenje

STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

25.nov.

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Rihard STRLE
Simona LEVEC

Ivanka GRAJŠ
Jan GRAJŠ

Stari trg
- II. Skupina

2. dec.

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Suzana KVATERNIK
Tatjana STRLE

Jelka OŽBOLT
Kristijan TROHA

Dane

telefonske številke:
žpk Boštjan Modic: 01/705-89-60 ali 040/500-996
kpl Erik Švigelj: 01/705-89-61 ali 041/959-384
bolniška župnija LJUBLJANA 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
Odgovarja: župnik Boštjan Modic

erik.svigelj@gmail.com

cerkve
v Starem trgu

- URADNE URE:
vsak dan
eno uro pred in takoj
po večerni sv. maši
v Starem trgu.
V nedeljo ni
uradnih ur.

http://www.zupnija-staritrg.si

NAŠE OZNANILO
letnik: 40
številka: 19
dne: 18.11.2012

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

MOLITEV V TEŽKIH ČASIH
V senatu ameriške zvezne države
Kansas so na uvodni seji leta 2000
slišali zanimivo molitev. Ko so pastorja
Joea Wrighta naprosili, da nekaj zmoli
kot uvod v sejo, so pričakovali nekaj
običajnih besed. On pa je sestavil tole:
Nebeški Oče,
danes prihajamo predte,
da bi te prosili odpuščanja
in da bi iskali tvojo pomoč in smer,
ki nam jo kažeš.
Vemo, da tvoja Beseda govori:
»Gorje njim, ki zlo imenujejo dobro!«,
toda ravno to smo storili. Izgubili smo
svoje duhovno ravnotežje in sprevrgli
svoje vrednote. Priznavamo, da smo
razvrednotili absolutno resnico tvoje
Besede in to poimenovali
»pluralizem«. Častili smo druge
bogove in to poimenovali »odprtost za
druge kulture«. Podpirali smo
sprevrženost in to poimenovali
»alternativa«. Izkoriščali smo uboge
in to poimenovali »iznajdljivost«.
Nagradili smo lenobo in to
poimenovali »socialna skrb«. Ubijali
smo svoje nerojene otroke in to
poimenovali »pravica do odločitve«.
Zanemarili smo vzgojo otrok in to
poimenovali »spodbujanje
samozavesti«. Zlorabili smo moč in to
poimenovali »politika«. Poželeli smo

Babno polje - sv. Nikolaj
si tujo lastnino in to poimenovali
»ambicija«. Onesnažili smo zrak z
umazanostjo ter pornografijo in to
poimenovali »svoboda izražanja«.
Osmešili smo starodavne vrednote
naših prednikov in to poimenovali
»razsvetljenje«.
Preišči nas, o Bog,
in spoznaj danes naša srca,
očisti nas vsakega greha in nas
osvobodi. Vodi in blagoslovi te ljudi,
ki si jih poslal, da nas vodijo po poti
izpolnjevanja Tvoje volje.
To te prosimo v imenu tvojega Sina,
našega Odrešenika, Jezusa Kristusa,
ki živi na vekomaj. Amen.

SVETE MAŠE:
PON

19.11. Stari trg

Viševek
TOR 20.11. Stari trg

ČET
ob 17h

SRE

21.11. Stari trg

ČET

22.11. Stari trg

2. v zahvalo za opravljeno maturo in v priprošnjo

2. na čast Materi Božji za zdravje

ob 18h

++ starši Janez in Frančiška ŽNIDARŠIČ

ob 17h

++ družina PETRIČ

ob 18h

++ PLOS Vinko in starši, obl.

ob 17h

++ Terezija in Gregor

ob 18h

+ BARAGA Stanislav

ob 17h

++ družina KOŠIR in TROHA

PET

30.11. Stari trg

PET

23.11. Stari trg

SOB

24.11. Stari trg

B. Polje
NED

25.11. Stari trg

SOB

1.12.

26.11. Stari trg

++ družina LIPOVEC in za duše v vicah (BPolje75)

ob 17h

+ MIHELČIČ Rok

NED

2.12.

ob 10h

+ STERLE Alojz, obl. in Marija
2. Jakob in družina KANDARE

B. Polje

ob 8.30h za žive in pokojne iz družine POJE

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva
PON

19.11.

sv. Matilda, redovnica mistikinja

Lk 18, 35-43

TOR

20.11.

sv. Edmund, kralj mučenec

Lk 19, 1-10

SRE

21.11.

Darovanje Device Marije

Mr 3, 31-35

+ RAVŠELJ Matevž

ČET

22.11.

sv. Cecilija, devica mučenka (zavetnica cerkv. glasbe)

Lk 19, 41-44

2. MODIC Francka, obl.

PET

23.11.

sv. Klemen I., papež mučenec

Lk 19,45-48

++ JOZELJ Ivan, Tone in starši

SOB

24.11.

sv. Andrej Dung-Lac in drugi vietnamski mučenci

Lk 20, 27-40

NED

25.11.

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

Jn 18, 33b-37

PON

26.11.

sv. Valerijan Oglejski, škof

Lk 21, 1-4

TOR

27.11.

sv. Virgil in Modest, škofa, apostola Karantanije

Lk 21,5-11

+ STERLE Franc (Koz. 21), obl.

SRE

28.11.

sv. Katarina Laboure, redovnica vidkinja

Lk 21, 12-19

++ oče Anton in mama Francka Volf

ČET

29.11.

sv. Filomen, mučenec

Lk 21, 20-28

PET

30.11.

sv. Andrej, apostol

Mt 4, 18-22

SOB

1.12.

sv. Marija Klementina Zairska, mučenka

Lk 21, 34-36

NED

2.12.

1. ADVENTNA NEDELJA - nedelja Karitas

Lk 21, 25-28, 34-36

ob 18h

ob 7.30h za farane

ob 8.30h ++ ŽNIDARŠIČ Ana in Janez
ob 17h

+ MIHELČIČ Emilija, 30. dan

ob 18h

+ KOČEVAR Vinko, obl.

TOR 27.11. Stari trg

ob 17h

+ PIRNAT Angela, 30. dan
2. Neža in družina KOMIDAR

ob 18h

na čast in v zahvalo Materi Božji

ob 17h

++ KRAŠEVEC Jožefa in Janez, obl.
2. AVSEC Frančiška in RAŠOVIČ Marija

Podgora

ob 7.30h za farane

ob 17h

Šmarata

28.11. Stari trg

Stari trg

++ POJE Fani in Ivan

2. za zdravje

SRE

+ DROBNIČ Jernej, obl.

ob 18h

+ KOMIDAR Frančišek

B. Polje

ob 17h

2. bratje in sestri BAVEC
(Šraj Emilija)

ob 18h

ob 10h

PON

Stari trg

++ HACE Anica in Tone, obl.

2. za zdravje

B. Polje

++ ŠPEHAR in PREZELJ
2. v zahvalo sv. Antonu

2.v zahvalo sv. Antonu
B. Polje

ob 17h

++ starši FRBEŽAR, obl. (Lož)

2. v zahvala in priprošnjo za Božje varstvo
B. Polje

++ družina SEŽON - KANDARE
+ AVSEC Terezija

2. Mariji Pomagaj na čast za zdravje
Kozarišče

ob 17h

+ ŽNIDARŠIČ Julijana, 30. dan

2. PAVLIČ Frančiška
Viševek

29.11. Stari trg

ob 18h

+ URBIHA Jože (Podgora)

OBVESTILA:
- DEKANIJSKO SREČANJE
župnijskih pastoralnih svetov:
v nedeljo, 18. novembra 2012 bo ob
14.30h v Cerknici, v prostorih
mladinskega pastoralnega centra
srečanje članov ŽPS-jev župnij
dekanije Cerknica. Vsi člani lepo
vabljeni!

- TEDEN ZAPOROV 2012:
od 18. do 24. novembra 2012 bomo
obhajali teden zaporov z naslovom:
NA POTI ŽIVLJENJA.
Povabljeni smo, da molimo tudi za
tiste, ki so v zaporu in za njihove
družine, za žrtve kaznivih dejanj,
zaporskega osebja in vseh tistih, ki
zanje skrbijo.

