zemljo, na kateri smo pridelali letošnje sadove;
za delovno mesto in streho nad glavo - in za
zdravje. Bogu smo hvaležni tudi za duhovne
voditelje, ki budijo v nas upanje na večno
življenje. Hvaležni smo mu za uspeh pri delu in
za Božje varstvo.
Na zahvalno nedeljo se zahvaljujemo tudi
svojim najbližjim, ki delijo z nami dneve našega
življenja. Bog povrni vaše molitve in vse darove,
s katerimi sodelujete, podpirate in omogočate
življenje naše župnije, ljubljanske nadškofije in
vesoljne Cerkve. Zahvaljujem se vsem
sodelavcem in prijateljem, ki skrbite in
pomagate pri oznanjevanju, bogoslužju in
pričevanju.
Osebno se zahvaljujem za vašo skrb zame,
izkazano v molitvah, darovih in dobrih delih.
Iskrena hvala vsem - naj vam dobri Bog
povrne.
- GALA KONCERT RADIA OGNJIŠČE: Letos
naš priljubljeni cerkveni radio Ognjišče
praznuje 20. obletnico svojega delovanja, zato
ste lepo vabljeni na 20. Gala koncert Radia
Ognjišče, ki bo v nedeljo, 23. nov. 2014 ob
15h v Gallusovi dvorani v Cankarjevem domu
v Ljubljani. Rezerviranih je 35 vstopnic v
parterju. Cena vstopnice in prevoza je 27eur.
Prijave sprejema Franc Truden iz Podgore, na
telefon 01/705-80-53. Rok prijave je do
nedelje, 16. nov. 2014. Odhod avtobusa bo ob
13h iz Podgore. Lepo vabljeni, da se prijavite!
- TEDEN ZAPOROV 2014: Upanje v izgradnji
je naslov letošnjega tedna zaporov, ko se bomo
od 16. do 22. nov. v molitvi spomnili vseh, ki
jih beseda zapor kakorkoli dotika: zaporniki,
žrtve kaznivih dejanj, delavci v zaporu,
prostovoljci in družine zaprtih oseb.

prepevanjem Taizejskih pesmi. Po molitvi pa
bomo druženje in praznovanje sv. Cecilije
nadaljevali še v dvorani v kaplaniji. Ob tej
priložnosti se zahvaljujem vsem našim pevcem,
pevovodkinji Ani Gregorič in organistoma
Andreju in Niki za ves vaš trud in prispevek k
lepšanju našega skupnega bogoslužja pri sv.
mašah in ob drugih priložnostih. Naj vam Bog
povrne za vse.
- GREGORJANSKE SV. MAŠE - ob pogrebu
Slavkota Sterle iz Podgore ste namesto cvetja
na grob pokojnega darovali za gregorijanske
maše (30 zaporednih maš), ki sem jih že oddal
na Misijonsko središče v Ljubljani (opravljene
bodo v misijonih).
- NOVI LJUBLJANSKI NADŠKOF
METROPOLIT : Apostolski nuncij v Sloveniji je
na god sv. Frančiška Asiškega, 4. oktobra,
sporočil, da je sveti oče Frančišek imenoval
frančiškana patra STANETA ZORE za
ljubljanskega nadškofa metropolita.
Na slovesni praznik Kristusa, Kralja vesoljstva,
v nedeljo, 23. nov. 2014, bo ob 15h v
ljubljanski stolnici med slovesno sv. mašo
škofovsko posvečenje in umestitev za novega
nadškofa, ko bo s tem prevzel nadškofijo v
kanonično posest. Pri tem bogoslužju bomo
prosili Jezusa, Dobrega pastirja, naj
blagoslavlja in podpira njegovo delo v blagor
duhovnikov, redovnikov in vsega Božjega
ljudstva naše nadškofije, in mu nakloni
potrebne modrosti, pastoralne ljubezni in
trdnega zdravja. Vabljeni na slovesnost v
ljubljansko stolnico. Slovesnost boste lahko
spremljali tudi na TV SLO in po radiu Ognjišče.
Molimo zanj.

- TAIZEJSKA MOLITEV: na god svoje
zavetnice sv. Cecilije, 22. novembra, pripravlja
naš cerkveni mešani pevski zbor sv. Jurija po
večerni sv. maši ob 18h molitev s
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

9.
nov

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Marko GORŠE
Mateja STRLE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

16.
nov

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Romana NARED
Rihard STRLE

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

23.
nov

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Simona LEVEC
Suzana KVATERNIK

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
9. nov - Podgora, Vrh Babna Polica;
16. nov - Kozarišče - II. skupina;
23. nov - Pudob
- 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: 14
dne: 2. nov 2014
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

VERUJEM
Z GROBOV
Bog, verujem, da si Ti,
živi Bog, dal,
da rajni počivajo v
tvojem naročju.
Zaupamo ti jih;
ne bomo jih
zadrževali zase,
podarjamo jih tebi.
Zaupamo, da so
pri tebi srečni.
Ne želimo jih
privezovati
na svoje življenje
in ne na ta svet.
Tudi sami se
nočemo
navezovati nanje.

Osvobodi nas za življenje v
polnosti; v veselju Velike noči.
Gospod, daj rajnim vso luč in
polnost življenja!
Amen.

Sto spomenikov pomenljivih
na grobovih tihih tu stoji,
ki pravijo v podobah živih,
kaj bil je, ki pod njimi spi.
Na teh pomnikih neveselih
dobil je knjigo učenjak,
umetnik lovor, mašnik kelih,
in plemič grb in meč vojak …
A kjer od rev in bolečin
počiva tlačeni trpin,
pomnik li stal ne bo nikak?
Križ izklesajte mu v spomin,
a velik bo naj in težak!
To znak njegovega življenja,
njegovih križev živ je znak;
a bo mu tudi znak rešenja, saj rešen zdaj je zemskih tlak!
Simon Gregorčič

SVETE MAŠE:
PON

3.11.

Viktorin Ptujski, škof mučenec
Lk 14,12-14

TOR

4.11.

Karel Boromejski, škof
Lk 14,15-24

SRE

5.11.

Zaharija in Elizabeta, starša
Janeza Krstnika Lk 14,25-33

ČET

6.11.

Lenart, opat
Lk 15,1-10

PET

7.11.

Engelbert, škof
Lk 16,1-8

SOB

8.11.

Gotfrid, škof
Lk 16,9-15

NED

9.11.

SOB
Stari trg
Kozarišče
Stari trg

PON

10.11.

Leon Veliki, papež
Lk 17,1-6

TOR

11.11.

Martin iz Toursa, škof
Lk 17,7-10

SRE

12.11.

Jozafat Kunčevič, škof mučenec
Lk 17,11-19

ČET

13.11.

Stanislav Kostka, redovnik
Lk 17,26-25

PET

14.11.

Lovrenc Irski, škof
Lk 17,26-37

ob 19h
ob 18h

++ ŽAGAR Anton in Marija
2. za vojne žrtve na Rabu

NED

+ BARAGA Viktor, 7. dan

33. nedelja med letom

+ TURK Marija

Mt 25,14-30

16.11.

2. za zdravje na čast sv. Judu Tadeju
B. Polje

ob 19h

+ za duše v vicah in za zdravje (BP75)

PON

Stari trg

ob 18h

++ družina MRAMOR in ULE

Elizabeta Ogrska, redovnica
Lk 18,35-43

Viševek

ob 19h

2. na čast Sv. Duhu

17.11.

+ KOČEVAR Marija (Viševek)

TOR

++ starši KVATERNIK, obl.

Posvetitev bazilik Petra in Pavla
Lk 19,1-10

Stari trg

ob 18h

Podgora

ob 19h

++ Terezija TRUDEN in Janez, obl.

Stari trg

ob 18h

+ Rok MIHELČIČ

2. na čast Materi Božji v zahvalo

SRE

18.11.

19.10.

Matilda, redovnica
Lk 19,11-28

2. KOČEVAR Franci in Slava, obl.
Podcerkev

ob 19h

+ KRAŠEVEC Ana, 7. dan

B. Polje

ob 19h

++ Ana in Janez ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 18h

++ mama Alojzija in sin Franc AVSEC, obl.

Podcerkev ob 15h

za sosesko sv. Martina
2. Ana KOREN, obl.

Stari trg

32. nedelja med letom
ZAHVALNA nedelja
Jn 2,13-22

ob 18h

15.11.

Albert Veliki, škof cerkv. učitelj
Lk 18,1-8

ob 7h
ob 10h

za farane

Bazilij, škof mučenec
Lk 19,41-44

PET

21.11.

Darovanje Device Marije
Lk 19,45-48

SOB

++ Gregor in Jera BAVEC in družina

Cecilija, devica mučenka

ob 8.30h + MESTNIK Miran, obl.

Stari trg

ob 18h

22.11.

NED

2. starši GERL

nedelja KRISTUS, KRALJ
VESOLJSTVA

ob 19h

++ POJE Ana in Franc ter sin Franc

Stari trg

ob 18h

+ Franc in Amalija PAVLIČ, obl.
2. Matevž in Marija MLAKAR

Viševek

ob 19h

+ KOČEVAR Matjaž

Stari trg

ob 18h

++ starši in bratje DROBNIČ in ŽNIDARŠIČ
2. KOČEVAR Marija (Bohinčeva)

B. Polje

ob 19h

+ POJE Fani, obl.

Stari trg

ob 18h

+ ŽAGAR Ivan, obl.

Viševek

ob 19h

+ KOTNIK Štefanija, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ družina LEKŠAN

2. ZAKOVŠEK Mimi , obl.

2. na čast M. Božji za zdravje in Bož. varstvo
za pokojne LENČKOVE ter
druge žive in pokojne dobrotnike

ob 18h

+ POROK Marija, obl.
2. družina ZABUKOVEC in DEBELJAK

Škrile

ob 19h

+ KANDARE Vinko, 30. dan

Stari trg

ob 7h

+ TRUDEN Marija (Nadlesk 25), obl.
2. Marija KRANJC

ob 10h

za farane

B. Polje

ob 8.30h ++ Antonija in Albert REČNIK

Stari Trg

ob 18h

+ Marija KOČEVAR (Bohinčeva)
2. za zdravje

(Sterle)

Viševek

ob 19h

+ STRLE Slavko, 30. dan

Stari trg

ob 18h

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije
2. sestrična Otilija

Stari trg

ob 18h

+ Anton ŠPEH
2. družina RAVŠELJ

Dane

ob 19h

+ Ivana KANDARE

Stari trg

ob 18h

++ družina KOTNIK

Viševek

ob 19h

++ družina ZADEL in AVSEC

Stari trg

ob 18h

++ Andrej, Olga RAVŠELJ

B. Polje

ob 19h

++ Ana in Franc POJE

Stari trg

ob 18h

++ Janez in Marija MLAKAR, Anica MATIČIČ

2. sosed Vinko KANDARE

2. v zahvalo za zdravje

2. MODIC Frančiška, obl.

Lk 20,27-40

+ BARAGA Viktor, 7. dan

B. Polje

ob 19h

20.11.

2. mož in sin Stanko GERBEC
B. Polje

Šmarata

ČET

Stari trg

23.11.

Stari trg

ob 7h

++ družina POROK

ob 10h

za farane
2. STERLE Franc (Kozarišče 21), obl.

Mt 25,31-46

B. Polje

ob 8.30h ++ starši MAUHAR

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.

- ŽEGNANJE PODCERKEV - sv. Martin: pred
godom svojega zavetnika soseska sv. Martina v
Podcerkvi v soboto, 8. nov., obhaja žegnanje.
Sv. maša bo popoldne ob 15h. Vabljeni na
praznovanje godu sv. Martina v Podcerkev.
- skupina MAVRIČARJI: mlajši osnovnošolski
otroci vabljeni v soboto, 8. nov. ob 16h v
kaplaniji na srečanje prijateljev otroške revije
Mavrica. Veseli Mavričarji boste na tem
srečanju ustvarjali čudovite stvari, prepevali
lepe pesmi in brali iz Mavrice. Vabljeni!

- MINISTRANTSKA SREČANJA:
vsako soboto ob 9h imamo ministrantje v farni
cerkvi naša srečanja. Vabljeni v ministrantske
vrste tudi novi dečki, predvsem tisti, ki želite
tudi z ministriranjem pri mašah biti še bliže
Jezusu in pomagati v župniji.
- ZAHVALNA NEDELJA - v nedeljo, 9. nov.
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,
ki sta največji dobrini za človeka; potem za

