vojnih ujetnikov, ki so jih na tem mestu,
verjetno 28. oktobra 1943, pobile partizanske
enote. Leta 2008 je bilo pri sondiranju
ugotovljeno, da so posmrtni ostanki žrtev na
dveh lokacijah v bližini križa.
Pogrebna sv. maša in pogreb žrtev iz Mačkovca
v Begunjah bo na praznik Jezusa Kristusa,
Kralja vesoljstva, v nedeljo, 24. novembra,
popoldne ob 15h. Sv. mašo bo daroval in
pridigal ter vodil cekvenih pogreb naš
arhidiakon Franci Petrič, ki je tudi odgovorni
urednik Družine in se skupaj z ostalimi
novinarji Družine zelo prizadeva, da bi se
odkrila vsa resnica najbolj bolečega obdobja
slovenske zgodovine med zadnjo vojno in po
njej. Imejmo pravi, človeški in krščanski odnos
do vseh žrtev, ki jim je bilo po nedolžnem vzeto
življenje in so bili brez usmiljenja zakopani ali
vrženi v mnoge kraške jame in brezna naše
Slovenije, ki je vsa prepojena s krvjo nedolžnih
Abelov.
Iz seznama teh žrtev naj omenim predvsem te,
ki izvirajo iz naše župnije:
1. ALLMAYER Ivan, 6.3.1884, Šmarata 11
2. AVSEC Anton, 13.6.1925, Viševek 2
3. KRAŠOVEC Franc, 4.2.1921, Kozarišče 3
4. MARINČIČ Jožef, 6.4.1912, Pudob 10
5. MLAKAR Anton, 13.6.1902, Viševek 25
6. PIRC Franc, 20.12.1916, Pudob 19
7. PREVEC Viktor, 24.2.1907, Viševek 42
8. RAVŠELJ Stanko, 19.10.1925, Nadlesk 21
9. ŠVIGELJ Jože, 29.10.1919, Dol. Jezero 48
10. ŠVIGELJ Viktor, 16.9.1925, Dol. Jezero 48
11. TOMEC Franc, 8.10.1925, Podlož 2
12. TOMEC Janez, 29.7.1908, Podlož 8

čimvečjem številu udeležili sv. maše in pokopa
teh nedolžno pomorjenih žrtev, ki bodo odslej
spoštljivo pokopani na farnem pokopališču,
zraven farne plošče v Begunjah.
- NIKODEMOVI VEČERI: - od 11. do 21. nov.
v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani bodo
vsakoletni pogovorni večeri
za študente, izobražence in
druge zainteresirane, ki
razpravljajo o aktualnih
vprašanjih z različnimi
sogovorniki iz sveta
znanosti, kulture, politike
gospodarstva na temo
SPREMEMBE? Vsak večer
ob 19.30h. Več informacij na: www.unipas.si.
- TEDEN ZAPOROV 2013 - od 17. do 23. nov.
se v Cerkvi v molitvi spomnimo vseh, ki se jih
beseda zapor dotika: zapornikov, žrtev kaznivih
dejanj, delavcev v zaporih, prostovoljce in
družin zaprtih oseb.
- TEDEN KARITAS: od 24.nov. do 1. dec.
Vodilo letošnjega tedna Karitas je "Verjamem
vate", ki nas vse spodbuja h konkretni
dobrodelnosti. Dobrodelni koncert KLIC
DOBROTE bo v sredo, 27. nov., ob 20h z
neposrednim prenosom po RTV SLO, Radiu
Slovenija in Radiu Ognjišče. Isti dan bo tudi
tradicionalno romanje prostovoljcev Karitas na
Ponikvo s pričetkom ob 11h in s sv. mašo ob
12h.

Prav je, da bi se to nedeljo, 24. novembra, ob
15h kot posamezniki in tudi kot župnija v
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

17.
okt.

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Zdenko TRUDEN
Alma PETRIČ

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

24.
nov

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Ana ŽNIDARŠIČ
Anica ANTONČIČ

Nina POJE
Martin TROHA

1.
dec

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

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:
17. nov - Viševek
24. nov - Markovec
1. dec - Vrhnika, Knežja Njiva

- 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: 41
dne: 10.11.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

»Preklicujem«
»Nobenega duhovnika ob
smrtni postelji!« Tako se je
glasila nova zapoved
prostozidarjev. Ta tajna zveza
je zelo naperjena proti Cerkvi.
Verhaegen, vodja belgijskih
prostozidarjev, si je zelo zvito
zamislil to zapoved. Da v
bodoče bolnega prostozidarja
ne bi mogel obiskati duhovnik,
so bolnika stražili ob postelji
trije prostozidarji. Verhaegen
pa je hotel vpeljati novi zakon
tudi v Francijo in Italijo. V ta
namen je potoval od mesta do
mesta in prirejal zelo odmevna
predavanja.
Ko se je vračal iz Italije, je
moral v hudi zimi 1862 preko
alpskih prelazov. Z vozom, s
sanmi in na tovornih živalih je
končno prispel na prelaz MontCenis. Ves prezebel je stopil v
kočo in si naročil vročo pijačo.
Točajka mu je prinesla kozarec
groga. Verhaegen je komaj
čakal, da ga je vlil vase. Zavpil
je od bolečin. Ni pomislil na to,
da je bila pijača vrela. Poparil
si je grlo, žrelo in želodec. Z
veliko naglico je nadaljeval pot

Babno Polje - sv. Nikolaj
proti Bruslju. Tam so takoj poklicali na
pomoč najboljše zdravnike. Toda ti so samo
zamišljeno zmajevali z glavami. Tu ni bilo
več pomoči.
Drugi dan po prihodu v Bruselj je Verhaegen
izgubil vsako upanje na ozdravitev – in ne
da bi jih bil kdo poklical, so v njegovo sobo
vstopili trije prostozidarji. Stražili so ga z
mrkimi obrazi, brez besed. Tedaj je
Verhaegna obšel gnus nad to religijo teme in
kmalu je začutil močno hrepenenje po religiji
svojega otroštva: po Kristusovi Cerkvi.
Klical je duhovnika, vendar so trije stražniki
že zapahnili vrata in duhovnik ni mogel k
njemu. Tako je
Verhaegen umrl
brez odveze in
brez bolniškega
maziljenja, ki bi ga
duševno okrepila.
Na dan pogreba so
našli sledove
njegovega
samotnega
smrtnega boja. V
tapeto na steni je z
nohti izpraskal:
»Obžalujem in
preklicujem.
Verhaegen.«

SVETE MAŠE:
PON

11.11.

Martin iz Toursa, škof
Lk 17,1-6

TOR

12.11.

Jozafat Kunčevič, škof
Lk 17,7-10

SRE

13.11.

Stanislav Kostka, redovnik
Lk 17,11-19

ČET

14.11.

Lovrenc Irski, škof
Lk 17,20-25

PET

15.11.

Albert Veliki, škof in c. učit.
Lk 17,26-37

SOB

16.11.

NED

17.11.

Viševek

ob 19h

+ TURŠIČ Marija, obl.

Stari trg

ob 18h

za žive in pokojne iz družin BAVEC in KLANČAR

PON

2. za zdravje in božji blagoslov

Katarina Aleksandrijska
Lk 21,1-4

++ ŠUMRADA Jože in Frančiška ter hčerka Joža

Stari trg

ob 18h

++ oče in sin Stanko GERBEC

TOR

2. za zdravje in blagoslov v družini

Leonard Portomavriški
Lk 21,5-11

Posv. bazil. Petra in Pavla
Lk 18,35-43

TOR

19.11.

ob 19h

za duše v vicah

Stari trg

ob 18h

+ ZAKOVŠEK Marija, obl.

SRE

2. LAVRIČ Jože

Modest in Virgil, škofa
Lk 21,12-19

za rajne po namenu očenašev

Stari trg

ob 18h

++ Vinko in starši PLOS, obl.

20.11.

Edmund, kralj
Lk 19,11-28

ČET

21.11.

Darovanje Device Marije
Lk Mr 3,31-35

PET

22.11.

B. Polje

ob 19h

++ družina VEBER - LAVRIČ

Stari trg

ob 18h

+ TRUDEN Marija (Nadlesk 25), obl.

Stari trg

ob 14h

za blagoslov v zakonu KOBAL KRŽIČ

ob 7h

za farane

ob 10h

+ ŠRAJ Ema

23.11.

Klemen I., papež muč.
Lk 20,27-40

PET

ob 8.30h

++ družini CVAR in TROHA

Stari trg

ob 18h

++ Janez in Frančiška NANUT, obl.

SOB

NED

ob 19h

za rajne po namenu očenašev

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. RAŠOVIČ Vlado
++ Frančiška in Jakob PALČIČ, obl.
za Božje varstvo

Stari trg

ob 18h

+ ZGONEC Anton
2. na čast Materi Božji za zdravje v družini

B. Polje

ob 19h

++ France, Frančiška in ++družine PAVLIČ

Stari trg

ob 18h

++ družine JOŽELJ in JERNEJČIČ
2. za zdravje in v zahvalo za srečen porod

Stari trg

ob 18h

(Antončič)

++ STERLE Alojz in Marija, obl.
2. družina LEKŠAN

Vrhnika

ob 19h

2. MIHELČIČ Rok

30.11.

1.12.

Stari Trg

ob 18h

Šmarata

ob 19h

+ KOČEVAR Marija, 30. dan

Stari trg

ob 18h

+ STERLE Anton

++ Frančiška in Jakob ter družina PALČIČ, obl.

++ družina BARAGA (Šmarata)
2. v zahvalo za 50 let skupnega življenja

2. LAVRIČ Jože
Viševek

ob 19h

za rajne po namenu očenašev

Stari trg

ob 18h

++ AVSEC Franc in Alojzija, obl.
2. RAVŠELJ Jože
+ KRAŠEVEC Jožefa, obl.

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19h

za duhovne poklice

Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Franc, obl.

Viševek

ob 19h

+ TURŠIČ Marija, obl.

Stari trg

ob 18h

++ družina KOTNIK

2. Janez in Terezija AVSEC, obl.

2. MLAKAR Uroš

2. družina STRLE
B. Polje

ob 19h

+ ŠOŠTARIČ Alojzij, 30. dan

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ BAVEC Franc, Jožefa in Gregor, obl.
2. Jernej DROBNIČ, obl.

ob 8.30h za pokojne po namenu očenašev

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju, ki
sem mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Tam duhovniki povečini zelo težko dobijo dovolj mašnih
namenov in so vam za sv. maše zelo hvaležni. Po prvem namenu mašuje duhovnik v domači župniji.
Povabljeni pa ste oboji, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev v domači župniji.

OBVESTILA:

2. družina DOBROVOLJC
ob 19h

+ STERLE Franc (Kozarišče 21), obl.

ob 8.30h + Peter BEŽAN

B. Polje

Stari trg

Viševek

za farane

ob 10h
B. Polje

1. ADVENTNA NED nedelja Karitas
Mt 24,37-44

Viševek

ob 18h

29.11.

Andrej, apostol
Mt 4,18-22

2. družina ŽNIDARŠIČ

Stari trg

28.11.

Filomen, mučenec
Lk 21,29-33

2. družini VOLF in KOVAČ
B. Polje

27.11.

Katarina Laboure, redov.
Lk 21,20-28

2. STERLE Anton

Cecilija, devica in mučenka
Lk 19,45-48

SOB

ČET

2. na čast sv. Antonu in za duše v vicah

Matilda, redovnica
Lk 19,1-10

SRE

26.11.

Viševek

Lk 21,5-19

18.11.

25.11.

ob 19h

ob 19h

ob 7h

Lk 23,35-43

B. Polje

Viševek

Stari trg

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA

2. ŽAGAR Ivan, obl.

33. NAVAD. NED.

PON

24.11.

ob 18h

Marjeta Škotska, kraljica
Lk 18,1-8

NED

+ MIŠIČ Alojz, obl.

Stari trg

- SESTANEK ŽPS: vabim vse člane ŽPS na
redno mesečno srečanje:
- Stari Trg - sreda, 13. novembra, ob 20h
- Babno Polje - četrtek, 14. nov., ob 20h
- DEKANIJSKO SREČANJE ŽPSjev:
bo v nedeljo, 17. novembra, v Cerknici.
Vsi člani obeh naših župnijskih svetov vabljeni
na to srečanje, ki se prične ob 14.30h z
molitvijo v cerkvi v Cerknici.
- GALA KONCERT RADIA OGNJIŠČE:
v nedeljo, 17. nov. 2013, bo ob 15h popoldne v
Galusovi dvorani Cankarjevega doma v
Ljubljani. Do ponedeljka, 11. novembra, se

lahko še prijavite pri Francu Truden iz
Podgore. Odhod avtobusa bo ob 13h iz
Podgore. Pobiral bo tudi v Šmarati, v Starem
trgu in gre preko Gorenjega Jezera.
Bodite točni.
- Poroka: v soboto, 16. nov., ob 14h se bosta v
farni cerkvi sv. Jurija poročila Kobal Mitja in
Kržič Jasna iz Dan.
- SVETA MAŠA in POGREB ŽRTEV
umorjenih v Mačkovcu konec oktobra 1943
Že 8. septembra je bilo v našem katoliškem
tedniku Družina objavljeno "Vabilo komisije za
grobišča družinam žrtev umorjenih na
Mačkovcu konec oktobra 1943". V grobišču in
morišču Mačkovec je zagrebenih okoli 40

