- OBISK BOLNIKOV in OSTARELIH pred
prazniki: namesto na prvi petek v mesecu, bom
že v sredo 30. oktobra, obiskal vse bolne in
ostarele v župniji in jim prinesel Najsvetejše na
dom. Lahko boste opravili tudi sv. spoved. Če
bi želeli, da obiščem še koga, mi sporočite v
župnišče.
- ZAKLJUČEK molitve rožnega venca: najbolj
pridne otroke, ki ste v mesecu oktobro
pogostokrat prihajali v farno cerkev k skupni
molitvi rožnega venca, vabim v četrtek, 31.
oktobra, k večerni sv. maši in molitvi rožnega
venca. Prinesite s seboj tudi tiste listke, ki ste
jih v tem mesecu pridno zbirali. Najbolj pridni
med vami boste prejeli nagrado. Vabljeni!
- v petek, na praznik VSEH SVETIH, 1.
novembra, bodo maše po nedeljskem redu.
Popoldne pa se bomo zbrali k molitvi za vaše
pokojne in k blagoslovu grobov na
pokopališčih:
ob 8.30h: Babno Polje (po sv. maši)

pred praznikom vseh svetih oddajte v pehar
pred oltarjem.
- POPOLNI ODPUSTEK: za opravljeno sv.
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 lahko
darujemo za rajne. V spomin in blagor vaših
rajnih darujte tudi v dobre namene. Ena
krizamtema ali svečka manj na grobovih rajnih
se ne bo poznalo. Dar za sv. maše ali za
potrebe naše župnije pa bo imel trajnejšo
vrednost.. in zaklad v nebesih. Pred praznikom
vam člani naše Karitas že ponujajo 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.

- ZAHVALNA NEDELJA: 3. november:
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,
ob 13h: Bloška Polica
ki sta največji dobrini za človeka; potem za
ob 14h: Lož - sv. Rok
zemljo, na kateri smo pridelali letošnje sadove;
ob 15h: Podcerkev
za delovno mesto in streho nad glavo; pa za
ob 16h: Viševek
zdravje... Bogu smo hvaležni tudi za duhovne
ob 18h: molitev 3 rožnih vencev
voditelje, ki v nas budijo upanje na večno
za verne rajne: Pridružite se nam!
življenje. Hvaležni smo mu za delo in za Božje
- v farni cerkvi sv. Jurija v Starem Trgu
varstvo.
- v cerkvi sv. Nikolaja v Babnem polju
Na zahvalno nedeljo se zahvaljujemo tudi
svojim najbljižjim, ki delijo z nami dneve
- na VERNIH DUŠ DAN, 2. novembra, bom ob
našega življenja. Bog povrni vaše molitve, in
17h v farni cerkvi sv. Jurija vodil molitev 3
vse darove, s katerimi sodelujete, podpirate in
rožnih vencev za vaše rajne - po namenu
omogočate življenje naše župnije, ljublj. škofije
"OČENAŠEV". Imena vaših rajnih, za katere
in vesoljne Cerkve.
naj bi molil, zapišite na listek in ga v dneh
Zahvaljujem se vsem sodelavcem in
prijateljem, ki skbite in pomagate pri
BRALCI BERIL
oznanjevanju, bogoslužju in pričevanju.
STARI TRG
STARI TRG
B. POLJE
Osebno se zahvaljujem za vašo skrb za
ob 7h
ob 10h
ob 8.30h
župnika, izkazano v molitvah, darovih in
27.
Helena ZABUKOVEC
Simona LEVEC
Jan GRAJŠ
dobrih delih. Iskrena hvala vsem - naj vam
Ivana
KODRCA
Suzana
KVATERNIK
Jelka
OŽBOLT
okt.
dobri Bog povrne z večnimi darovi.
1.
nov

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Tatjana STRLE
Tomaž KVATERNIK

Nina POJE
Martin TROHA

3.
nov

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Vida GORŠE
Vida MLAKAR

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

10.
nov

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Zdenko TRUDEN
Alma PETRIČ

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

telefonske številke:
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

Krašenje in čiščenje cerkve:
27. okt - Kozarišče – II. Skupina
1. nov - Pudob
10. nov - Šmarata
- 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

letnik: 41
številka: 40
dne: 20.10.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

Praznik VSI SVETI

Na zadnji poti

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
sedemdeset letih vedno
govorilo o dnevu mrtvih, zdaj
pa se ljudje oprijemajo
običajev, ki prihajajo od
drugod.

Na zadnji poti, ko človeško truplo zadnjič
poroma čez vas tja gor na zadnjo, dva
sežnja dolgo njivo, ki mu jo je svet še
določil, se mora posloviti od vasi in
znamenja, ki ga je spremljalo vse življenje.
Zadnje zemeljsko slovo od Matere božje in
sovaščanov. Tukaj poprosi rajnikova duša
na usta starega cerkovnika vso vas
odpuščanja:
»Preljubi bratje in
sestre! Zdaj, ko se
mora ta krščanska
duša našega ...
ločiti od vas, vas
prosi odpuščanja,
če je komu kakšno
krivico storila ali
ostala komu kaj dolžna. Odpustite tej duši,
da bo tudi Bog njej in vam odpustil in bo
lahko v miru stopila pred sodni stol božji. Zdaj pa se v imenu vasi poslavljam od tebe,
duša krščanska, ki si z nami živela in ...»

Praznik vseh svetih je vesel
praznik, ki vlije vsako leto
veliko tolažbe in poguma vsem,
ki so 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 že
dosegli. Praznik vseh svetih
nas povezuje z njimi, predvsem
pa z neskončno skrivnostnim
Bogom.

Da, in ljudje vse odpuste in duša se vrne v
božje naročje. Pa pravijo: »Saj je bil dober
človek, kdo pa nima napak? Bog mu daj
nebesa!«
Emilijan Cevc, akad., Preproste stvari

SVETE MAŠE:
PON

21.10.

Uršula, dev. mučenka
Lk 12,13-21

TOR

22.10.

Stari trg

ob 18h

2. v zahvalo
B. Polje

ob 19h

++ Vlado, Vladimir in Milka ŽAGAR
in družina ŠKVARČA

Stari trg

ob 18h

++ starši ANTONČIČ
2. družina ŠPEHAR -PREZELJ

Janez Pavel II., papež
Lk 12,35-38

SRE

23.10.

Stari trg

ob 18h

24.10.

Anton Marija Claret, škof
Lk 12,49-53

PET

25.10.

Krizant in Darija, mučenca
Lk 12,54-59

SOB

26.10.

Stari trg

ob 18h

27.10.

TOR

29.10.

30.10.

31.10.

Volbenk, škof
Lk 13,31-35

PET

1.11.

4.11.

TOR

2. MLAKAR Marija

Zaharija in Elizabeta
Lk 14,15-24

5.11.

B. Polje

ob 19h

+ POJE Marica

Stari trg

ob 18h

++ ŽNIDARŠIČ Alojz in Marija

SRE

2. OŽBOLT Jože

Lenart, opat
Lk 14,25-33

za farane

ČET

++ družina MOHAR in ŽAGAR

Engelbert, škof
Lk 15,1-10

ob 10h

2. starši in brat STERLE (Kozarišče)
Stari trg

ob 8.30h
ob 18h

6.11.

7.11.

++ Helena in Anton TRUDEN

PET

8.11.

+ OKOLIŠ Frančiška, obl.

Bogomir, škof
Lk 16,1-8

2. ZGONEC Anton
Viševek

ob 19h

+ OVSEC Terezija, obl.

SOB

Stari trg

ob 18h

+ KRAŠEVEC Marija, obl.

Posvetitev Later. bazilike
Jn 2,13-22

9.11.

+ OKOLIŠ Frančiška, obl.
NED
Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Janez (Iga vas)
2. družina PREVEC (Viševek)

Marcel, mučenec
Lk 13,22-30

ČET

PON

2. ŠRAJ Tilka, obl.
++ Janez, Marija, Vinko POJE in starši OŽBOLT

Mihael Rua, duhovnik red.
Lk 13,18-21

SRE

++ MLAKAR Jakob in Terezija

ob 18h

ob 7h

Stari trg

ob 18h

Viševek
Stari trg

VSI SVETI - slovesni in
zapovedani praznik
Mt 5,1-12a

ob 19h

za pokojne žrtve pred, med in po vojni

ob 7h

za vse pokojne iz župnije sv. Jurij

ob 10h

+ MODIC Ludvik
2. starši FERBEŽER (Lož), obl.

B. Polje

ob 8.30h

10.11.

32. NAVAD. NED.
žegnanje pri sv. Martinu
v PODCERKVI
Lk 18,1-8

+ ŽNIDARŠIČ Julijana, obl.
2. TRUDEN Ivana

+ za vse pokojne iz župnije sv. Nikolaja
(po maši molitve in blagoslov grobov)

ob 18h

+ KOREN Ana, obl.
2. za duše v vicah

Viševek

ob 10h

za pokojne iz soseske Marijnega Vnebovzetja

Škrile

ob 16h

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

B. Polje

ob 8h

+ KONC Milka

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ TURK Marija
2. OVSEC Andrej in Nežka

Lk 19,1-10

Stari trg

Stari trg

Stari Trg

31. NAVAD. NED.
zahvalna nedelja

Karel Boromejski, škof
Lk 14,12-14

B. Polje
Simon in Juda Tadej, apost
Lk 6,12-16

3.11.

+ POJE Fani, obl.

Lk 18,9-14

28.10.

NED

ob 19h

30. NAVAD. NED.
žegnanjska nedelja

PON

2. 11.

Spomin vernih rajnih
Jn 6,37-40

B. Polje

Lucijan in Marcijan, muč.
Lk 13,1-9

NED

TRUDEN Ivana

SOB

2. v dober namen za družino ČRNIGOJ

Janez Kapistran, duhovnik
Lk 6,20-26

ČET

+ ZABUKOVEC Vinko, obl.

za žrtve vojnega in povojnega nasilja

Viševek

ob 15h

B. Polje

ob 8.30h + ŽNIDARŠIČ Ana in Janez

Stari Trg

ob 18h

+ STERLE Anton, 30. dan
2. LAVRIČ Jože
+ MATIČIČ Anka, obl.

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19h

++ POJE Janez in Ivana

Stari trg

ob 18h

na čast sv. Jožefu za blagoslov v naših družinah

2. za vojne žrtve na Rabu

2. NOGRAŠEK Fani
Stari trg

ob 18h

++ MULEC Angela in Jože
2. na čast Materi Božji za zdravje

Podgora

ob 19h

++ TRUDEN Terezija in Janez

Stari trg

ob 18h

+ BARAGA Stanislav
2. ŽNIDARŠIČ Julijana

B. Polje

ob 19h

+ MESTNIK Miran, obl.

Stari trg

ob 18h

++ starši GERL

B. Polje

ob 19h

+ VEBER Janez, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

2. POROK Marija, obl.

2. KOMIDAR Alojz
ob 10h

2. na čast Mariji Pomagaj za zdravje in Božji

B. Polje

ob 8.30h ++ Boža, Marija in starši ASOLI

Podcerkev

ob 15h

za sosesko sv. Martina v Podcerkvi

OBVESTILA:
- VEROUČNA SV. SPOVED PRED PRAZNIKI
Vseh svetih: ker so v tednu pred praznikom
Vseh svetih jesenske počitnice, bomo že v tem
tednu (21. in 22. oktobra) opravili sv. spoved za
vse razrede od 3. do 9. razreda v času verouka.
1. in 2. razred ima verouk po običajnem
razporedu.
- PREHOD NA ZIMSKI ČAS: iz sobote, 26.
oktobra, na nedeljo, 27. oktobra, preidemo na
zimski čas, prestavimo kazalce za 1 uro nazaj!

- SPOVED PRED PRAZNIKI: Naslednjo
nedeljo, 27. oktobra, bo popoldne ob 16h v
farni cerkvi sv. Jurija možnost za sv. spoved,
saj bo spovedovalo več dekanijskih
duhovnikov. Naj ne bodo pred praznikom
Vseh svetih urejeni in okrašeni samo grobovi
naših rajnih, ampak se na praznik pripravimo
tudi z očiščenjem in ureditvijo svoje duše. Tako
bo pred Bogom tudi naša prošnja za naše rajne
čistejša.

