- v nedeljo, 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 pri
skupni molitvi: v farni cerkvi sv. Jurija v
Starem Trgu in v cerkvi sv. Nikolaja v
Babnem polju!
- na VERNIH DUŠ DAN, v ponedeljek, 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. Listek si lahko vzamete
pod korom.
- 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 ali v dobre
namene 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.
- KRIŽ MLADIH: v četrtek, 5. nov., bomo
v naši župniji sprejeli ti. Križ mladih, ki
potuje po vsej Sloveniji kot duhovna
priprava na Svetovni dan mladih v
Krakowu. Po maši bo molitev ob križu.
Vabljeni tudi mladi!

- ZAHVALNA NEDELJA: v nedeljo, 8.
nov., obhajamo zahvalno nedeljo, ko bo
ponovno priložnost, da se Bogu in ljudem
zahvalimo za vse dobro v tem letu: za
življenje in mir, za zemljo, na kateri smo
pridelali letošnje sadove, za delovno
mesto, za streho nad glavo, za zdravje...
Bog povrni za vaše molitve in vse darove,
s katerimi sodelujete, podpirate in
omogočate življenje naše župnije.
Zahvaljujem se vsem sodelavcem in
prijateljem, ki skrbite in pomagate pri
oznanjevanju, bogoslužju in pričevanju.
Osebno se zahvaljujem tudi za vašo skrb
zame, izkazano v molitvah, darovih in
dobrih delih. Iskrena hvala vsem - naj
vam dobri Bog povrne z večnimi darovi.
- MAŠA ZA ŽRTVE v Viševku: v nedeljo,
8. nov., ob 15h bo sv. maša za vse žrtve
vojnega in povojnega nasilja.
- ŽEGNANJE na LAZIH: po godu svojega
zavetnika (13. nov.) soseska sv. Brikcija
na Lazih obhaja žegnanje in sicer v
soboto, 14. novembra. Sv. maša bo ob
16h.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

1.
nov.

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Luka AVSEC
Luka BAVEC

Ivanka GRAJŠ
Marija TROHA

8.
nov.

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Majda Š. MIHELČIČ
Marija FORJANIČ

Olga TROHA
Martin TROHA

15.
nov.

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Marija MOHAR
Marjana ZGONEC

Jelka OŽBOLT
Ivanka GRAJŠ
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- ŽEGNANJE v PODCERKVI: po godu
svojega zavetnika soseska sv. Martina v
Podcerkvi obhaja žegnanje, v soboto, 7.
novembra ob 17,30h.

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
1. nov. - Siga
8. nov. - Lož - Stari del
15. nov. - Lož - Mali vrhek
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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

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
VSI SVETI
V nedeljo je praznik Vseh svetih, vseh
tistih dobrih ljudi, ki so živeli pred nami
in smo zanje prepričani, da je bilo njihovo
življenje sveto. Njih »tu doli« ni več,
njihova umrljiva telesa smo vrnili zemlji,
od koder so bila vzeta. Tu pa ostajajo
njihova dobra dela – iz mnogih še danes
živimo. V nebesih, nekje onkraj groba in
smrti, pa živijo v Bogu. Prvi dan meseca
novembra praznujejo vsi sveti, ki jih
Cerkev ni uradno razglasila za dobre,
svete ljudi; četudi je njihovo življenje
sveto in počivajo v Bogu.
V dejanjih, brez velikih obljub in besed,
so pokazali kaj pomeni: »tako naj sveti
vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša
dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v
nebesih«. Svetnike bi smeli primerjati
dobremu stavbeniku, ki je začel in
dogradil lepo hišo. V svojem duhovnem
življenju so vedno bolj napredovali in
zgradbo svojega duhovnega življenja
zgradili do popolnosti. Tega pa človek ne
more storiti sam od sebe. Apostol Pavel
zato v imenu vseh svetnikov pravi: »Po
božji milosti sem to, kar sem!«
Kar so svetniki sedaj, naj bi postali tudi
mi. V teh dneh, ko bomo obiskali grobove
naših dragih rajnih, se bomo nehote
srečali s to skrivnostjo. Lahko ji rečemo
skrivnost vere. Ta skrivnost večnega
življenja je v tem, da sonce je, četudi je
oblačen dan; da se življenje božjih otrok

Babno Polje - sv. Nikolaj
le spremeni, ne pa uniči; da ljubezen
nikoli ne mine… Že pred dva tisoč leti so
nekateri iskali Živega med mrtvimi, pa ga
niso našli. Ta skrivnost vere je res velika:
vendar le v Kristusu in Cerkvi.
S krstom smo postali člani Cerkve, torej
občestva svetih. Zato še zdaleč ni vseeno,
kako človek živi življenje na tem svetu.
Praznik vseh svetih in soočenje z grobovi
torej spada med temeljne resnice naše
vere. Svetniki so opomin in hkrati upanje
vseh še živečih na zemlji.
Z GROBOV
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

PON

26.10.

Rustik, škof
Lk 13,10-17

TOR

27.10.

Sabina Avilska, mučenka
Lk 13,18-21

SRE

28.10.

Stari trg

ob 19h

29.10.

Mihael Rua, duhovnik
Lk 13,31-35

PET

30.10.

Marcel, mučenec
Lk 14,1-6

SOB

31.10.

Volbenk, škof
Lk 14,1.7-11

NED

1.11.

2.11.

3.11.

4.11.

5.11.

6.11.

Lenart, opat
Lk 16,1-8

SOB

7.11

Engelbert, škof
Lk 16,9-15

+ ANDREJČIČ Zofija, obl.

ob 10h

za farane
2. v zahvalo za opravljeno maturo

++ France VEBER in GMAJNARJEVI

Viševek

15h

za žrtve vojnega in povojnega nasilja

2. družina KOŠIR in TROHA

B. Polje

ob 8.30h

+ MESTNIK Miran, obl.

Stari Trg

ob 19h

++ Terezija in Janez TRUDEN (Podgora),obl.

Viševek
Stari trg

ob 17.30h
ob 19h

+ TURŠIČ Marija, obl.
+ KRAŠEVEC Ana, obl.
2. PETRIČ Ivana

Stari trg

ob 19h

+ Alojz MIŠIČ, obl.

2. Frančiška OKOLIŠ, obl.

PON

9.11.

TOR

10.11.

SRE

11.11.

+ ŠKERBEC Nataša, 30. dan

Stari trg

ob 19h

+ Marija KRAŠEVEC, obl.

Martin iz Toursa, škof
Lk 17,11-19

2. Franc OVSEC

ČET

Jozafat Kunčevič, škof mučenec
Lk 17,20-25

ob 17.30h

++ Antonija in Albert REČNIK

Stari trg

ob 19h

++ Alojz KOMIDAR in Rok MIHELČIČ
2. v zahvalo sv. Antonu Padovanskemu

Viševek

ob 17.30h

++ Terezija OVSEC, starši, sestre in brat

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Andrej in Nežka OVSEC
2. starši Kristina in Ludvik STERLE

PET

12.11.

13.11.

Stanislav Kostka, redovnik
Lk 17,26-37

SOB

14.11.

Lovrenc Irski, škof
Lk 13,1-9

B. Polje

ob 8.30h

+ MLAKAR Bojan

Stari trg

ob 8h

+ Ludvik MODIC

NED

ob 19h

++starši FERBEŽAR (Lož), obl.

33. NEDELJA med letom

2. za duše v vicah
Viševek

ob 17h

za verne duše iz soseske Viševek

B. Polje

ob 17.30h

++ Marija in Alojz KONC

Stari trg

ob 19h

++ mama Alojzija in sin Franc AVSEC, obl.
2. MLAKAR Janez, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Ivanka in Neža OVSEC
2 ŠKERBEC Karol

Stari trg

ob 19h

++ Viktor ŠEBENIK in TOMC Ivana
2. družina POJE in OŽBOLT

Stari trg

ob 19h

++ TURK Marija, 7 bratov in starši PIRC
2. STERLE Ivan in Amalija

B. Polje

ob 17.30h

+ TROHA Mirko

Stari trg

ob 19h

Ivana ŠPEH in Jožefa PAVLIČ, obl.

Podcerkev ob 17.30h za sosesko sv. Martina v Podcerkvi
2. KOREN Ana, obl.

Stari trg

ob 19h

15.11.

++ starši GERL
2. v zahvalo sv. Antonu Padovanskemu

Leon Veliki, papež, cerk. učitelj
Lk 17,7-10

ob 17.30h

B. Polje

2. GRMEK Ivan

Posvetitev lateranske bazilike
Jn 2,13-22

Viševek

Zaharija in Elizabeta, starša
Lk 15,1-10

PET

ob 7h

ob 19h

Karel Boromejski, škof
Lk 14,25-33

ČET

Stari trg

Stari trg

Viktorin Ptujski, škof mučenec
Lk 14,15-24

SRE

8.11.

+ KOSIČ Rezka, 7. dan

Spomin vseh vernih rajnih
Mt 25, 31-46

TOR

32. NEDELJA med letomZAHVALNA nedelja
Mr 12, 38-44

ob 17.30h

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

PON

NED

2. OŽBOLT Jože, obl.
Viševek

Simon in Juda Tadej
Lk 6,12-16

ČET

++ Anton in Marija ŽAGAR, obl.

Stari trg

ob 19h

+ TRUDEN Frančiška
2. PETRIČ Ivana
Sv. Duhu v čast, zahvalo in priprošnjo

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ družina TROHA - LUKOVI (BP70)

Stari trg

ob 19h

+ Ivan ŽAGAR, obl.

2. LEVEC, ZGONC, TRUDEN in PALČIČ

2. Marija in Ivan AVSEC in družina MULEC
B. Polje

ob 17.30h

na čast Sv. Duhu za razsvetljenje

Stari trg

ob 19h

++ oče in brat GERBEC

Laze

ob 16h

za sosesko sv. Brikcija na Lazih

Stari trg

ob 7h

za farane

2. Andrej in Olga RAVŠELJ

2. BARAGA Stane, teti in stric

Mr 13,24-32

B. Polje

ob 10h

++ Jakob in Terezija MLAKAR (Kozar 37), obl.

ob 8.30h

+ Marija MULH, 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.

- SPOVED PRED PRAZNIKOM VSEH
SVETIH: V nedeljo, 25. oktobra,
popoldne ob 15h bo v farni cerkvi sv.
Jurija možnost za sv. spoved, saj bo
spovedovalo več dekanijskih duhovnikov.
- POČITNICE: v tem tednu pred
praznikom vseh svetih imajo otroci
jesenske počitnice, zato ne bo verouka.
- POGREB v Viševku: umrla je ga. Marija
MLAKAR (Kajžerjeva) iz Babne Police 6.
Dan pogreba bo sporočen naknadno.
Spomnimo se je v molitvi.
- PRVI PETEK: pred praznikom vseh
svetih bomo v petek, 30. oktobra,

obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom. Lahko bodo opravili
tudi sv. spoved. Če bi želeli, da obiščem še
koga, mi sporočite v župnišče.
- PREDSTAVITEV projekta POTA
BOLIVIJA 2015: mladi, ki so se preko
projekta Pota letos odpravili v Bolivijo na
prostovoljno delo v tamkajšnji psihiatrični
bolnišnici, bi radi prišli, in to svojo
izkušnjo podelili tudi v naši župniji.
V petek, 30. oktobra, ob 20h (takoj po
večerni maši) bo v dvorani kaplanije
kratka predstavitev tega uspešnega obiska
v Boliviji. Vabljeni!

