razstava jaslic iz dežel, kjer delujejo naši
misijonarji, pogovor z misijonarji...)
Poseben gost bo Peter OPEKA, misijonar
z Madagaskarja. Vabljeni! Ogled bo oba
dni od 9h do 18h.

- KRIŽNA GORA: v nedeljo, 18. oktobra,
na god sv. Luka, evangelista, bo na Križni
gori ZADNJI ROMASKI SHOD s sv. mašo
ob 15h. Vabljeni!

DOBRODELNI VEČER: misijonar Peter
Opeka ZA PRIJATELJE bo v dvorani
Tivoli na večer pred misijonsko nedeljo, v
soboto, 17. okt. ob 19h. Vstopnice bodo
po simbolični ceni 7 eur (tudi na Pošti
Slovenije in Petrolovih črpalkah), ob
koncu prireditve bo priložnost oddati
oseben dar za Petrove revne in lačne ljudi.
Bodimo ta večer DOBRI PRIJATELJI S
Petrom Opeka.

- PREHOD NA ZIMSKI ČAS: iz sobote,
24. oktobra, na nedeljo, 25. oktobra,
preidemo na zimski čas, prestavimo
kazalce za 1 uro nazaj!

- MOLITEV ROŽNEGA VENCA v
oktobru: Devica Marija izrecno želi, naj ji
vsak dan, še posebno pa v mesecu
oktobru delamo družbo in premišljujemo
eno od skrivnosti rožnega venca. S tem je
dobila častitljiva molitev, katere blagoslov
je že neštetokrat izkusila celotna Cerkev
pa tudi njeni verniki v težkih okoliščinah,
nov pomen za naš čas.
Zavzeto molite rožni venec po vaših
družinah. Če ne morete zmoliti celega,
molite vsaj kakšno desetko, ali pa skupaj
z otroki pridite v cerkev, vsak dan namreč
skupaj kot župnijska družina molimo v
farni cerkvi ob 19h.

- SREČANJE ZA VSE PO IZGUBI
LJUBLJENE OSEBE - v nedeljo, 25.
oktobra, od 9-17h, v Ignacijevem domu
duhovnosti, Ulica stare pravde 11,
Ljubljana. Srečanje je namenjeno
otrokom, mladostnikom in odraslim.
Zaradi lažje organizacije prijave na:
marjana@mic.si ali na tel. 041/586-192.
- SPOVED PRED PRAZNIKOM VSEH
SVETIH: V nedeljo, 25. 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.

Za vsak dan pripravlja in vodi molitev
rožnega venca ena skupina:
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

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

11.
okt.

Adrian TOPIČ
Damjan RAVŠELJ

Janja STERLE
Juta STERLE

Ivanka GRAJŠ
Marija TROHA

18.
okt.

Helena TRUDEN
Helena ZABUKOVEC

Katarina KANDARE
Katarina TRUDEN

Olga TROHA
Martin TROHA

25.
okt.

Ivana KODRCA
Jelka TRUDEN

Katja PREVEC
Klemen KRAŠEVEC

Jelka OŽBOLT
Ivanka GRAJŠ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
11. okt. - Podcerkev
18. okt. - Kozarišče - I. skupina
25. okt. - Iga vas
- 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: 43
številka: 14
dne: 4. okt. 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

OKTOBER –
MESEC MOLITVE IN
TEŽAV Z NJO
Pred nedavnim si mi dejal, da ne
znaš moliti; da bržkone
so ljudje, ki to znajo,
ampak da ti ne spadaš
mednje.
Razumem te. Ni samo po
sebi umevno, da človek
to zna. To razumem prav
tako, kakor bi bil rekel,
da ne znaš španščine.
Seveda je ne znaš.
Moraš se je šele naučiti.
A to ne gre čisto brez
truda. Tudi jadrati ne
znaš ali plesti ali
šahirati, če se tega nisi
naučil. Vse, kar človek
hoče znati, mora po
daljši ali krajši poti
osvojiti. Z vero in z molitvijo ni nič
drugače.
Vprašuješ me: »Kaj ima človek od
tega, če moli?« Vračam ti
vprašanje: kaj ima otrok od tega,

Babno Polje - sv. Nikolaj

da ima mamo in se pogovarja z
njo? Kaj ima drevo od tega, da sije
sonce nanj? Kaj imaš na poti v
gore od tega, da se na nekaterih
drevesih ponavljajo markacije, ki ti
povedo, kje greš dalje?
Kaj imaš od tega, če ti
je Bog blizu in ti njemu?
Nič manj kakor to, da se
v tebi budi slutnja, od
kod prihajaš in čemu si
na svetu. Da se ti je
treba morda tudi manj
bati kakor drugim
ljudem. Da nisi čisto
odvisen od tega, kar
rečejo ali počno drugi
ljudje. Da nekaj, kar ti
je spodletelo ali je bilo
krivično do tebe, lahko
odpustiš in ti je bilo
odpuščeno… Če se to
splača?
O tem si moraš odgovoriti sam.
Jörg Zink: KAKO MOLITI

SVETE MAŠE:
PON

5.10.

Marija Favstina Kowalska, red.
Lk 10,25-37

TOR

6.10.

SOB

Stari trg

ob 19h

2. ŠTEFANČIČEVI in teta
B. Polje
Stari trg

ob 17.30h
ob 19h

7.10.

Rožnovenska Mati Božja
Lk 11,1-4

ČET

8.10.

Benedikta, devica muč.
Lk 11,5-13

PET

9.10.

Dionizij, škof, muč.
Lk 11,15-26

SOB

10.10.

11.10.

12.10.

Maksimilijan Celjski, mučenec
Lk 11,29-32

TOR

13.10.

14.10.

Kalist I., papež muč.
Lk 11,42-46

ČET

15.10.

Terezija Velika, cerkv. učitelj.
Lk 11,47-54

PET

16.10.

Hedvika, kneginja, redovnica
Lk 12,1-7

(Košmrlj)

za zdravje in na čast Božji Previdnosti (Mlakar)

Stari trg

ob 19h

na čast Sv. Duhu

2. v čast Materi Božji v priprošnjo in zahvalo
Viševek

ob 17.30h

+ ŠKERBEC Nataša, 7. dan

Stari trg

ob 19h

+ ŠEPEC Leon, obl.

PON

18.10.

19.10.

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ GRAJŠ Janez in Ivana

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije

2. OVSEC Franc

2. na čast M. Romarici za pomoč
Križna g.

ob 15h

+ ŠKERBEC Nataša

B. Polje

ob 8.30h

+ ŠOŠTARIČ Alojzij, obl.

Stari Trg

ob 19h

++ Janez in Ivana KRAPENC
2. KRAŠEVEC Janez in Marija

Pavel od Križa, duhovnik
Lk 12,13-21

TOR

20.10.

Dane
Stari trg

ob 17.30h

Stari trg

ob 19h

ob 19h

SRE

+ KANDARE Franc (Rožnik 18), obl.

Uršula, devica muč.
Lk 12,39-48

2. TRUDEN Terezija (Smeljevo), obl.
B. Polje

Stari trg

ob 17.30h

ob 19h

++ TOMAŽEVI

ČET

+ Vinko KANDARE, obl.

Janez Pavel II., papež
Lk 12,49-53

2. AVSEC Franc in Anica, obl.
Stari trg

ob 16h

za blagoslov v zakonu ŽAGAR - BARTOLJ

ob 7h

++ JANEŽIČ Andrej in Marija
2. STERLE Marija, obl. in Alojz

ob 10h

za farane

B. Polje

ob 8.30h

++ Jože MLAKAR in družina, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Slavko STERLE (Podgora)

2. ISKRA Jože
Viševek

ob 17.30h

+ BARAGA Marta, 30. dan

Stari trg

ob 19h

++ starši in družina MLAKAR (Kozarišče 37)
2. PETRIČ Ivana
+ ŽNIDARŠIČ Julijana, obl.

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

+ Stanko JANEŽ

Stari trg

ob 19h

+ Janez OKOLIŠ, obl.

2. MULEC Alojzij (Bajer)

2. TRUDEN Frančiška
Kozarišče

ob 17.30h

+ STERLE Janez (Kozarišče)

Stari trg

ob 19h

++ stari starši MULEC in ANTONČIČ
2. družina PLOS

B. Polje

ob 17.30h

21.10.

++ starši TURK in brat Franc
ter družina KOŠOROG

PET

22.10.

23.10.

Janez Kapistran, duhovnik
Lk 12,54-59

SOB

24.10.

Anton Marija Claret, škof, red.
Lk 13,1-9

NED

25.10.

+ Jožefa LEKAN, obl.
2. Frančiška in Feliks ULE

Rozalina, redovnica

Marija KANDARE in Alojzija LABOTIČ

++ starši MAHNE in AVSEC Jože

Stari trg

2. Janez in Neža DROGUN

Gerald, vitez
Lk 11,37-41

SRE

v zahvalo za 25 let skupnega življenja

29. NEDELJA med letomMisijonska nedelja
Mr 10,35-45

ob 17.30h

28. NEDELJA MED LETOM Mr 10,17-30

PON

NED

Nadlesk

Danilo, mučenec
Lk 11,27-28

NED

++ Fani in Ivan POJE

2. STERLE Jože (Pot na Ulako2),
Janez in Terezija BAVEC

Bruno, ustan. kartuzijanov
Lk 10,38-42

SRE

++ OVSEC Frančiška in RAŠOVIČ Marija

17.10.

Ignacij Antiohijski, škof muč.
Lk 12,8-12

Stari trg

ob 19h

+ AVSEC Armanda
2. Ana, Franc in Sin Franc POJE

Viševek

ob 17.30h

+ ŠRAJ Tilka, obl.

Stari trg

ob 19h

+ Marija KOČEVAR (Šmarata), obl.

2. v dober namen za družino ČRNIGOJ
++ družina KODRCA
ter Jože in Jožefa ŠPEH

Stari trg

ob 19h

Kozarišče

ob 17.30h

++ BARAGA Viktor in sin Viktor, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Kristina in Ferdinand TRUDEN

B. Polje

ob 17.30h

+ POJE Fani, obl.

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ BARAGA Anton in Terezija (Kozarišče)

2. družina MOHAR in ŽAGAR

2. FLISEK Bogdan

30. NEDELJA med letom žegnanjska nedelja

2. France in Angela STERLE, obl.

Mr 10,46-52

B. Polje

ob 8.30h

++ Alojzija in družina KROPIN, obl.

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik v Ukrajini 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 za vaše rajne v domači fani cerkvi.

- POROKA: v soboto, 10. oktobra, ob 16h
se bosta v cerkvi sv. Jurija v Starem trgu
poročila ŽAGAR Boris in BARTOLJ Anja
iz Dan.
- MISIJONSKA NEDELJA - 18. oktober
2015 Misijonska nedelja nas vabi, da
uresničimo Jezusovo naročilo: Pojdite po
vsem svetu in učite vse narode... (Mr
16,15). V misijone ne moremo vsi, lahko
pa podpremo tiste, ki so tja odšli,

misijonarje. Papež Frančišek nas v letošnji
poslanici za misijonsko nedeljo nagovarja:
"Na obrobje ponesimo veselje!" Največji
dar bo gotovo molitev za misijone. Nabirka
na misijonsko nedeljo pa tudi znamenje
naše solidarnosti z misijonskimi deželami.
V zavodu sv. Stanislava v Šentvidu na
Ljubljano bo v petek, 16. oktobra in
soboto, 17. oktobra, MISIJONSKA VAS.
(seznanjanje s kulturo različnih narodov,
sodelovanje na pestrih delavnicah,

