- ZADNJI ROMASKI SHOD na KRIŽNI GORI:
v soboto, 18. okt., na god sv. Luka bo zadnji
romarski shod na Križni gori, sv. maša bo
popoldne ob 15h. Vabljeni!
- MISIJONSKA NEDELJA: v nedeljo, 19. okt.,
v Cerkvi obhajamo misijonsko nedeljo. Skupaj
z vso vesoljno Cerkvijo bomo klicali k Bogu, da
bi poslal delavce na svojo žetev, da bi se Božje
kraljestvo gradilo med nami in da bi Božja
ljubezen in dobrota povezala vse ljudi v
prizadevanju za boljši svet. Klicali bomo Božji
blagoslov in pomagali najrevnejšim škofijam po
svetu, da bi tudi one mogle zagotoviti primerno
materialno osnovo za uresničevanje poslanstva
Kristusove Cerkve. Nabirka pri mašah bo
namenjena za misijone.
- SKAVTI V NAŠI ŽUPNIJI: naši skavti vabijo v
svoje vrste nove člane: 8 -10 let: volčiči in
volkuljice, 11-16 let: izvidniki in vodnice; 16-21
let: popotniki in popotnice; 21+ vsi, ki bi želeli
biti voditelji. Prvo spoznavno srečanje bo v
soboto, 25. okt., ob 10h na parkirišču pred
župniščem v Starem trgu. Vabljeni!
- MAŠA ZA VOJNE IN POVOJNE ŽRTVE:
v nedeljo, 26. okt., bo v Viševku ob 14h
spominska sv. maša za vse vojne in povojne
žrtve. Spomnimo se jih v molitvah.
- SPOVED PRED VSEMI SVETIMI: V nedeljo,
26. oktobra, bo popoldne ob 15.30h 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.
- OBISK BOLNIKOV in OSTARELIH pred
prazniki: namesto na prvi petek v mesecu, bom
že v petek, 31. 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.

- v soboto, 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)
ob 13h: Bloška Polica
ob 14h: Lož - sv. Rok
ob 15h: Podcerkev
ob 16h: Viševek
ob 18h: molitev 3 rožnih vencev
za verne rajne: Pridružite se nam!
- v farni cerkvi sv. Jurija v Starem Trgu
- v cerkvi sv. Nikolaja v Babnem polju
- na VERNIH DUŠ DAN, v nedeljo, 2.
novembra, bom ob 18h v farni cerkvi sv. Jurija
vodil molitev 3 rožnih vencev za vaše rajne - po
namenu "OČENAŠEV". Imena vaših rajnih, za
katere naj bi molil, zapišite na listek in ga v
dneh 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. Z vašim darom za svečko boste
pomagali ljudem v stiskah.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

19.
okt

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Katarina KANDARE
Katja PREVEC

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

26.
okt

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Klemen KRAŠEVEC
Luka BAVEC

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

1.
nov

Jože MATEVŽIČ
Jelka TRUDEN

Majda ŠRAJ MIHEL.
Marija FORJANIČ

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

2.
nov

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Marija MOHAR
Marija RAVŠELJ

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
19. okt- Lož stari del;
26. okt - Lož - Mali Vrhek;
1. nov - Podlož
- 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.
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

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

letnik: 42
številka: 13
dne: 12. okt 2014
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
VSI SVETI
Pred nami je že letošnji november, ki se
začne s pomenljivim praznikom Vseh
svetih. V vzhodni Cerkvi so že v 4.
stoletju praznovali spomin vseh svetih
mučencev. Obhajali so ga spomladi v
povezanosti z veliko nočjo, ker so se
zavedali, da k dovršitvi Kristusovega
poveličanja spada tudi poveličanje
njegovih udov.
Pod vplivom vzhodne Cerkve so proti
koncu 6. stoletja uvedli praznik vseh
mučencev tudi v Rimu. Papež Bonifacij
IV. pa je 13. maja leta 610 rimski tempelj
»Vseh bogov« Pantheon posvetil Devici
Mariji in vsem mučencem.
Vsi sveti - kot praznik
Misel o praznovanju vseh svetnikov (in
ne več samo mučencev) je dobila
oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III.
(731-741) pri sv. Petru v Rimu posvetil
posebno kapelo v čast Odrešeniku,
njegovi Materi, vsem
apostolom, mučencem in vsem
svetnikom.
Vsi sveti - 1. november
Papež Gregor IV. (827-844) je praznik
izrecno iz 13. maja preložil na 1.
november in ukazal, naj se slovesno
praznuje v vesoljni Cerkvi. Prvo
pričevanje, da so v Rimu praznik vseh
svetnikov obhajali 1. novembra, pa
imamo že iz časa pred letom 800.
Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla praznik
vseh svetih, nastajajo že kmalu po

Babno Polje - sv. Nikolaj
uvedbi: število svetnikov je tako naraslo,
da se ni bilo več mogoče spominjati v
bogoslužju vsakega posebej.
Na praznik vseh svetih se spominjamo
predvsem tistih neštetih nebeških
izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a
pred Bogom in v resnici velike svetosti
nihče ni poznal in priznal. Morda so
živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v
njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč
znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki
so ga pri krstu prejeli, v življenju
ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40).
Vsi sveti - veseli praznik
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 (prim C 8).
To je slovesni godovni dan naših dragih,
v Kristusu starejših bratov in sester, ki
so dober boj izbojevali, tek dokončali,
vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se
radujejo v neizrekljivem in veličastnem
veselju (prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom
svetijo tudi nam, kažejo kako priti do
zmage ter nas podpirajo s svojo
priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši
slabosti.
Bogoslužje potujoče Cerkve se na ta
praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z
njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir
svetosti in slava izvoljenih.
(F. Oražem, Leto Kristusove skrivnosti, 111-113)

SVETE MAŠE:
PON

13.10.

Gerald, vitez
Lk 11,29-32

TOR

14.10.

Kalist I. papež mučenec
Lk 11,37-41

SRE

15.10.

Terezija Velika (Avilska), devica
Lk 11,42-46

ČET

16.10.

Hedvika, kneginja, redovnica
Lk 11,47-54

PET

17.10.

Ignacij Antiohijski, škof mučen.
Lk 12,1-7

SOB

18.10.

Luka, evangelist
Lk 10,1-9

NED

19.10.

SOB
Stari trg

PON

20.10.

Rozalina, redovnica
Lk 12,13-21

TOR

21.10.

Uršula, devica mučenka
Lk 12,35-38

SRE

22.10.

Janez Pavel II., papež
Lk 12,39-48

ČET

23.10.

Janez Kapistran, duhovnik
Lk 12,49-53

PET

24.10.

Anton Maria Claret, škof
Lk 12,54-59

+ Janez OKOLIŠ
2. Helena in Anton TRUDEN

Kozarišče

ob 19.30h + BARAGA Viktor, obl.

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 16h

Viševek

ob 19.30h ++ družini RAVŠELJ in ŠPEHAR

Stari trg

ob 18h

++ Jože in Ivana LAVRIČ
2. PREZELJ - ŠPEHAR

Škrile

+ KOTNIK Štefanija (Vrh), pogreb

NED

26.10.

2. Alojzij in Marija ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 18h

+ Alojz KOMIDAR
2. Franc BENČINA

ob 19.30h + ŠRAJ Tilka, obl.
+ ŠRAJ Jože

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19.30h ++ Anton in Helena TRUDEN

Stari trg

ob 18h

2. ŽNIDARŠIČ Julijana, obl.
na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. KOŠIR Alojz, obl.

TOR

27.10.

28.10.

Simon in Juda Tadej, apo.
Lk 6,12-16

SOB

1.11.

VSI SVETI - slovesni
in zapovedani praz.

2. družina OŽBOLT, obl.

Mt 5,1-12a

ob 18h

B. Polje

ob 19.30h

v zahvalo Mariji Pomočnici za zdravje

Stari trg

ob 18h

++ starši in brat STERLE, obl.

Viševek

ob 19.30h

+ Terezija OVSEC, obl.

2. TURŠIČ Marija, obl.

2. BENČINA Franc

+ KOČEVAR Marija (Šmarata), obl.

+ Pavla DOLENC

Stari trg

+ OŽBOLT Jože, obl.

ob 18h

ob 18h

ob 19.30h KANDARE Vinko, 7. dan

+ ŠOŠTARIČ Alojz, obl.

ob 18h

Stari trg

31.10.

Stari trg

Škrile

ob 8.30h

Stari Trg

+ Marija KRAŠEVEC

+ Stanko JANEŽ

2. Materi Božji v zahvalo (Žagar)

B. Polje

ob 19.30h

ob 8.30h

++ Jože in Pavla DEBELJAK

za žrtve vojnega in povojnega nasilja

sv. Rok

Marcel, mučenec
Lk 13,31-35

B. Polje

ob 18h

ob 14h

ob 18h

Volbenk, škof
Lk 14,1-6

Stari trg

2. Milka in Anton MIHELČIČ, obl.
Viševek

Stari trg

30.10.

za farane

ob 19.30h + KOTNIK Štefanija, 7. dan

+ Alojz MIŠIČ, obl.

ČET

+ Marjeta in Andrej JANEŽIČ, obl.

Viševek

ob 10h

++ Vinko in starši PLOS

ob 10h

+ Jože in Marija MLAKAR

za farane

+ Frančiška OKOLIŠ, obl.

ob 7h

+ ZABUKOVEC Vinko, obl.

++ DROBNIČ Julijana in Milan

ob 7h

ob 19.30h

Stari trg

ob 18h

ob 19.30h

Stari trg

ob 18h

PET

Stari trg

Viševek

Viševek

za zdravje (zadnji romarski shod)

ob 19.30h ++ Kristina in Anton ULE

2. Janez, Marija in Vinko POJE, starši OŽBOLT

Stari trg

29.10.

ob 15h

Podgora

+ FOLESKOVIČ Otilija, 30. dan

Mihael Rua, duhovnik
Lk 13,22-30

SRE

Križna g.

2. Alojz in Marija STERLE, obl.

ob 18h

Mt 22,34-40

Sabina Avilska, mučenka
Lk 13,10-17

ob 15.30h + KANDARE Vinko (Dane), pogreb

Stari trg

30. nedelja med
letom - ŽEGNANJSKA

PON

ob 19.30h v dober namen

Viševek

25.10.

Krizant inDarija, mučenca
Lk 13,1-9

po namenu

Šmarata

29. nedelja med letom
MISIJONSKA nedelja
Mt 22,15-21

ob 18h

NED

2.11.

2. LIPOVAC Antonija in družina TURK
+ MLAKAR Janez (Iga vas), obl.
2. sestri Marija KANDARE in Alojzija LABOTIČ

2. starši Jakob in Terezija MLAKAR
B. Polje

ob 19.30h

+ Marija KONC, obl.

Stari trg

ob 7h

za vse pokojne iz župnije sv. Jurija

ob 10h

+ KOČEVAR Marija (Bohinčeva)
2. MODIC Ludvik

B. Polje

ob 8.30h

za vse pokojne iz župnije sv. Nikolaja

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Anton in Terezija BARAGA (Kozarišče)

28. nedelja med
letom

2. Jakob in Terezija MLAKAR

Mt 22,1-14

B. Polje

ob 8.30h

+ MULH Marija, obl.

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju ali kje drugod, ki sem
mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje po svetu 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.

+ Justina MLAKAR, 7. dan
2. družina MOHAR in ŽAGAR

Dane

ob 19.30h + Ivana KANDARE

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 19.30h ++ Jakob, Pepca in starši KONC

+ ŽNIDARŠIČ Julijana, obl.
2. Kristina in Ferdinand TRUDEN, obl.

- VEROUČNA SV. SPOVED PRED PRAZNIKI
Vseh svetih: ker so v tednu pred praznikom
Vseh svetih jesenske počitnice, bomo že v
tednu pred počitnicami (20. in 21. okt) opravili
sv. spoved za vse osnovnošolske razrede od 3.
do 9. razreda v času verouka. 1. in 2. razred
ima verouk po običajnem razporedu.

- POGREB: pogreb s sv. mašo za pokojno
KOTNIK Štefanijo iz Vrha 17, bo v torek, 14.
okt. ob 16h v Viševku. Zaradi pogreba odpade
verouk v torek za 7., 9. in 1. razred.
- POGREB: pogreb s sv. mašo za pokojnega
KANDARE Vinkota iz Dan bo v sredo, 15.
okt., ob 15.30 na Škrilah.

