- PRENOVA V DUHU v sredo, 2. oktobra, vabi
na srečanje molitvenega občestva z gostom
večera g. Cirilom ČUŠ, župnikom iz Žetal
(031/888-276; 02/769-21-01). Srečanje bo
takoj po večerni sv. maši in rožnem vencu (ob
18h), in sicer v dvorani, v kaplaniji. Vsebina
njegovega predavanja bo: VERA NA POTI
ODREŠENJA. Vabljeni!
- PRVI PETEK: na prvi petek v mesecu bom
obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
Možnost za spoved ta dan bo od 8h zjutraj do
9h, zvečer pa eno uro pred večerno sv. mašo v
Starem Trgu, v Babnem Polju po sv. maši.
- v petek, 4. oktobra, in v soboto, 5. oktobra,
bo župnijo BLOKE obiskal duhovnik g. Toni
KMET, s svojimi govori in molitvami. V petek
se njegov nagovor prične ob 17h, ob 19h bo sv.
maša, nato možnost bedenja pred
Najsvetejšim.
V soboto bo pričetek ob 9h dopoldne, zaključek
pa ob 19h s sv. mašo. Lepo vabljeni!
To srečanje bo tudi priprava za razumevanje
sv. maše za ozdravljenje notranjih ran, ki bo
tretjo sredo v oktobru (16. oktobra).
- srečanje za MINISTRANTE in vse, ki bi še
želeli vstopiti v ministrantske vaje, bo v soboto,
6. oktobra, ob 10h dopoldan v farni cerkvi.
- v nedeljo 6. oktobra, soseska sv. Pankracija
na KLANCAH obhaja žegnanjsko nedeljo, za
vse pokojne iz soseske bo sv. maša popoldne
ob 15h. Vabljeni.

BRALCI BERIL

- SESTANEK ŽPS - jev obeh župnij:
od Škofjske pastoralne službe iz Ljubljane smo
dobili Priročnik pastoralnega načrtovanja za
župnijske pastoralne svete in ga boste dobili na
srečanju. Sestanka se udeležite res vsi člani, ki
so vam vaši farani zaupali pri volitvah to
poslanstvo.
vse člane ŽPS iz STAREGA TRGA vabim na
srečanje v kaplaniji.v sredo, 9. oktobra, ob 19h
(po večerni sv. maši)

- 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, 20. oktobra, ob 15h!
Vabljeni!
- MISIJONSKA NEDELJA, 20. oktobra 2013:
Ogenj vere je kot svetla luč, ki razsvetljuje naše
življenje. Treba pa ji je vedno dolivati olja, da
ne ugasne. V mladih krajevnih Cerkvah
najrevnejših dežel potrebujejo veliko pomoči,
da bi to svetilko ljubezni ohranili gorečo. Ta
pomoč prihaja v največjih posodah ravno ob
svetovni misijonski akciji na Misijonsko
nedeljo. Misijonska nedelja je lepa priložnost,
ko se bratje in sestre v veri po vsem svetu
povežemo med seboj, drug za drugega molimo
in se podpremo v materialnih stiskah.
Tudi vaši darovi pri sv. maši na misijonsko
nedeljo bodo namenjeni za misijone.
NAŠI VERI
DAJMO ROKE.
Hvala vam za vaše
molitve in vaš
dar za misijone!

STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

6.
okt.

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Marija FORJANIČ
Marija MOHAR

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

13.
okt

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Marija RAVŠELJ
Marko GORŠE

Nina POJE
Martin TROHA

20.
okt

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Mateja STRLE
Rihard STRLE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ
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žpk Boštjan Modic: 01/705-89-60 ali 040/500-996
bolniška župnija LJUBLJANA 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
Odgovarja: župnik Boštjan Modic

letnik: 41
številka: 39
dne: 29.9.2013

vse člane ŽPS iz Babnega Polja pa vabim na
srečanje v četrtek, 10. oktobra, ob 19h v
farovžu v Babnem Polju.

Krašenje in čiščenje cerkve:
6. okt - Lož – Mali Vrhek
13. okt - Podlož
20. okt - Podgora, Vrh, Babna polica
- URADNE URE:
vsak dan eno uro pred in takoj po
večerni sv. maši v Starem trgu.
Lahko pa pokličete na telefon,
in se tudi izven uradnih ur
dogovorimo za srečanje.
V nedeljo ni uradnih ur.

spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
ROŽNI VENEC
Zgodovina molitve sega na
sam začetek zgodovine
človeka in bo segala do točke
omega, do dovršitve časov.
Človek je po naravi molivec.
Če in kadar ni molil Stvarnika,
je v zmoti ali nevednosti molil
stvari.
Človeštvo z molitvijo sledi
najbolj notranjim duhovnim
težnjam svoje biti. Molitev je
vgrajena v človekovo naravo,
je vtkana v njegovega duha.
Molitev zato ni zgolj zapoved
ali predpis, ampak najbolj človekovo dejanje. Z
njo človek postaja in ostaja človek; sicer bi prej
ali slej postal žival ali stvar.

Babno Polje - sv. Nikolaj
in obsijana s soncem,
najlepša. Vse je bilo skladno
in vse je bilo na svojem mestu.
Vsakič pa je tudi opazoval
majhno in zanemarjeno nitko,
ki je držala proti najvišji veji
drevesa. To je bila tista prva
nitka, po kateri se je pred
meseci spustil iz višine in
začel plesti to svojo umetnino.
Takrat pa se mu je zazdela
nepotrebna – nekako kazila je
ves njegov lepi dom. Neko
jutro se je odločil in jo pretrgal
– in v hipu se je sesula
njegova mreža ter ga
pokopala pod seboj.
Komaj se je iz nje izvlekel živ.

Težko je nekomu opisati dober kruh ali dobro
vino, če ju sam ni poskusil. Prav tako je z
molitvijo. Čemu naj torej primerjamo molitev.
Neka zgodba govori o pajku, ki si je spletel
krasno mrežo. Daleč naokoli se pajki niso
mogli ponašati z podobno mojstrovino, kakor je
bila njegova. Imela je najlepšo lego, imela je
krasne poti do zemlje, kjer je bilo polno hrane
in do sosednjih dreves, kjer so živeli njegovi
prijatelji in njegova simpatija. Vsako jutro je
skrbno pregledal vse poti in vse vozle. Zjutraj
je bila namreč njegova mreža, obtežena z roso

Oj, skrivnostni rožni venec,
nitka, ki nas povezuješ z
nebesi.

SVETE MAŠE:
PON

30.9.

Hieronim, duhovnik
Lk 9,46-50

TOR

1.10.

Terezija Deteta Jezusa, dev
Lk 9,51-56

SRE

2.10.

Angeli varuhi
Lk 6,20-26

ČET

3.10.

Frančišek Borgia, redovnik
Lk 10,1-12

PET

4.10.

Frančišek Asiški, redov.
Lk 10,13-16

SOB

5.10.

Stari trg

ob 18h

2. starši ZABUKOVEC in družina LAVRIČ
Viševek

ob 19h

+ ZGONEC Anton, 30. dan

Stari trg

ob 18h

+ NOGRAŠEK Frančiška
2. NARED Janez

B. Polje

ob 19h

+ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 18h

+ TRUDEN Jožef
2. RAVŠELJ Andrej in Olga

6.10.

27. NAVAD. NED.
rožnovenska nedelja
KLANCE - žegnanje

7.10.

8.10.

Benedikta, mučenka
Lk 10,38-42

SRE

9.10.

10.10.

11.10.

Bruno Kolnski, škof
Lk 11,15-26

SOB

12.10.

Maksimilijan Celjski, muč.
Lk 11,27-28

2. LOGAR Janez in Alojzija, obl.

Lk 17,11-19

PON

14.10.

Pij iz Pietrelcine, redovn.
Lk 8,16-18

TOR

15.10.

za farane

ob 10h

+ OKOLIŠ Janez, obl.

B. Polje

ob 8.30h ++ starši in Stanko MIHELČIČ

Stari Trg

ob 18h

B. Polje

ob 19h

+ MULH Marija, obl.

Stari trg

ob 18h

++ ŽAGAR Anton in Marija

+ KRAŠEVEC Srečo
2. ŠEPEC Leon, obl.

2. TOMC Ivana

Stari trg

ob 18h

++ Antonija, obl. in Anton KORDIŠ

SRE

ob 18h

+ TRUDEN Ivana

2. NOGRAŠEK Fani

Hedvika, kneginja redov. Viševek
Lk 11,42-46

ob 19h

KOČEVAR Matjaž

ob 18h

16.10.

B. Polje

ob 19h

++ oče in sin France POJE, obl.

Stari trg

ob 18h

+ ČERNE Ivanka (Podcerkev), 30.dan

ČET

2. TRUDEN Ivana

Ignacij Antiohijski, muč.
Lk 11,47-54

17.10.

B. Polje

ob 19h

+ KOVAČ Tilka in Boris

Stari trg

ob 18h

++ starši, bratje in sestre KANDARE

PET

2. BARAGA Janez

Luka, evangelist
Lk 10,1-9

Stari trg
B. Polje

18.10.

ob 7h

za farane

SOB

ob 10h

+ ŠRAJ Ema

ob 8.30h

++ Jože in Daniela JANEŽ

Pavel od Križa, duhovnik
Lk 12,8-12

2. starši DEBELJAK
Klance

ob 15h

Stari trg

ob 18h

za sosesko sv. Pankracija na Klancah - žegnanje
++ PIRC Anton, obl. ter bratje in Marija TURK
2. na čast in v zahvalo sv. Benediktu in sv. Antonu

NED

19.10.

20.10.

29. NAVAD. NED.
MISIJONSKA nedelja
Lk 18,1-8

B. Polje

ob 19h

+ TROHA Ivan (BP95), obl.

Stari trg

ob 18h

++ TRUDEN Janez in Terezija (Lož), obl.

B. Polje

ob 19h

++ Tilka, Boris in Marija KOVAČ

Stari trg

ob 18h

++ družina TRUDEN in DROBNIČ

2. ULE Anton in Kristina

2. ŽMITEK Aleš
Stari trg

ob 18h

+ TRUDEN Ivana
2. za pokoj duše

Stari trg

ob 18h

++ OKOLIŠ Janez in Anamarija
2. za pokojne sorodnike (AŽ)

B. Polje

ob 19h

++ družina KLIMPF - MLAKAR (BP73)

Stari trg

ob 18h

+ KRANJC Franc, 30. dan

Kozarišče

ob 19h

2. KANDARE Franc (Rožnik), obl.
+ BARAGA Viktor, obl.

Stari trg

Stari trg

2. ZGONEC Anton
+ KANDARE Ivana
2. družina MRAMOR in ULE
++ Anton in družina MLAKAR (Bajer)

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19h

+ MLAKAR Jože, obl.

Stari trg

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

2. ZGONEC Anton

2. STERLE Alojz in Marija, obl.
Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ MLAKAR Jakob (Kozarišče 37), obl.

B. Polje

ob 8.30h ++ starši MAUHAR

Križna Gora

ob 15h

2. Jože TROHA in Jožica URBIHA

Padovanskemu za srečno najden predmet

Danilo, škof
Lk 11,5-13

PET

ob 7h

++ starši in Anton PINTAR

Dionizij, škof in tovariši
Lk 11,1-4

ČET

Stari trg

ob 19h

Rožnovenska Mati Božja
Lk 7,1-10

TOR

13.10.

28. NAVAD. NED.

B. Polje

Lk 17,5-10

PON

NED

Terezija Velika, devica
Lk 11,37-41

Marija Favstina Kowalska
Lk 10,17-24

NED

+ KLANČAR Matevž, obl.

zadnji letni shod

OBVESTILA:
- SV. MAŠE OB DELAVNIKIH:
odslej bodo delavniške sv. maše
v Starem Trgu ob 18h,
na podružnicah in v Babnem polju ob 19h.
- V MESECU OKTOBRU vsak dan skupna
molitev ROŽNEGA VENCA:
V mesecu oktobru, ki je podobno kot maj
Marijin mesec, 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. Starši, ne
pozabite na to dragoceno molitev in jo radi
molite skupaj s svojim otroki in domačimi. Z
molitvijo se bomo povezali z življenjem Jezusa
in njegove ter naše nebeške Matere Marije.
V farni cerkvi v Starem trgu bomo skupaj molili
rožni venec ob času, ko se običajno začenja sv.
maša (ob 18h).

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
V torek, 1. oktobra, že začenjamo z redno
molitvijo, torej otroke mlajših razredov vabim,
da pridete v farno cerkev, kjer bomo spredaj
pred Marijo vodili molitev rožnega venca.
Najbolj pridne otroke, ki bodo redno prihajali k
molitvi v farno cerkev, bomo nagradili.
Ali ne bo znamenje žive vere v župniji, če vas
bo tudi pri delavniških mašah več zbranih pri
molitvi rožnega venca?

