OBVESTILA:
- POGREB v Babnem Polju: umrla je TROHA
Marija, pogreb pokojne bo v torek, 8. novembra
ob 15h v Babnem Polju.
VEROUK bo v torek samo za 2. razred v Iga
vasi, in za 3. razred v Starem trgu, vsem ostalim
zaradi pogreba verouk odpade (5. 7. 9. in 1.raz).
- SEMINAR za poglobitev vere v Troedinega
Boga: Katoliška karizmatična prenova Slovenije
in molitveno občestvo sv. Jožefa župnije Stari trg
pri Ložu vabita vse, ki želijo poglobiti ali odkriti
svojo vero in zaživeti v moči Svetega Duha, na
duhovni seminar z naslovom: "Glejte, zdaj je čas
milosti!"(2 Kor 6, 2)
Seminar bo potekal ob sredah v Starem trgu v
dvorani kaplanije, od 9. 11. do 7. 12. 2016,
takoj po večerni sv. maši ob 18h.
- ŽEGNANJE v PODCERKVI: po godu svojega
zavetnika soseska sv. Martina v Podcerkvi
obhaja žegnanje, v soboto, 12. novembra ob
16.30h. Po maši bo še blagoslov obnovljenega
križa na pokopališču. Darovi v puščico (muto)
bodo namenjeni tudi za stroške obnovitve križa.
- ŽEGNANJE na LAZIH: po godu svojega
zavetnika (13. nov.) soseska sv. Brikcija na
Lazih obhaja žegnanje in sicer v soboto, 19.
novembra. Sv. maša bo ob 16h.
- na GALA KONCERT RADIA OGNJIŠČE, ki bo
v nedeljo, 20. novembra, ob 15h v Cankarjevem
domu v Ljubljani, bo avtobus odpeljal iz Podgore
ob 13. uri. Peljal bo skozi Viševek, na Stari trg in
pobiral še na Gor. Jezeru.
- TEDEN ZAPOROV 2016: v tednu ob 13. do
19. nov. v Cerkvi obhajamo teden zaporov, ki
nosi naslov: Gospod, usmili se.

- SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV: na
zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, na nedeljo
Kristusa Kralja, 20. nov., vabljeni k sv. maši
ob 10h v Starem trgu tisti zakonski pari, ki
letos obhajate 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35.,
40., 50., ali celo 60. obletnico poroke in bi
pri tej maši želeli Bogu skupaj izreči zahvalo za
skupno zakonsko življenje. Prosimo, da
predhodno čimprej sporočite v farovž imena
vseh, ki bi želeli sodelovali pri tem slavju. Po
maši bo še kratko srečanje in pogostitev
slavljencev.
- ŽEGNANJE NA GORENJIH POLJANAH: pred
godom svojega zavetnika, soseska sv. Andreja
na Gor. Poljanah v soboto, 26. nov., ob 16h
obhaja žegnanjsko mašo. Vabljeni!
- TEDEN KARITAS: bo od 21. do 27. nov.
Dobrodelni koncert KLIC DOBROTE z
naslovom »V objemu dobrote« bo v sredo, 23.
nov. 2016 ob 20h z neposrednim prenosom na
1. programu RTV Slo in Radia Ognjišče (v času
koncerta in tudi še ves december se zbirajo
sredstva za pomoč slovenskim družinam v
stiski.) Isti dan bo tudi tradicionalno romanje
sodelavcev Karitas na Ponikvo.
- SV. CECILIJA - v torek, 22. nov. je god sv.
Cecilije, device in mučenke, ki je zavetnica
cerkvene glasbe in tudi naših cerkvenih pevcev.
Na priprošnjo vaše zavetnice sv. Cecilije naj
vam dobri Bog povrne s svojim blagoslovom, ko
se nedeljo za nedeljo s svojim petjem trudite
lepšati naše skupno bogoslužje. Hvala pevcem
obeh župnij, pevcem iz župnije Stari trg in tudi
župnije Babno Polje. Hvala tudi organistoma in
zborovodjema.

- BABNO POLJE - DOBRODELNA PRIREDITEV
v cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju bo v
soboto, 19. novembra, ob 16h dobrodelna
prireditev za malo Žano. Vabljeni!
- NEDELJA, KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA v nedeljo, 20. nov. zaključujemo cerkveno leto s
praznikom Kristusa, Kralja vesoljstva.
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

13.
nov

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Borut KRAŠEVEC
Damjan FORJANIČ

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

20.
nov

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Frank GERBEC
Gašper KVATERNIK

Marija TROHA
Olga TROHA

27.
nov

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Helena MLAKAR
Ivanka MLAKAR

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
13. nov.- Kozarišče – I. Skupina
20. nov. - Iga vas
27. nov. - Siga
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
- 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: 44
številka: 15
dne: 6. nov 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
TRIJE PRSTANI
Stara vzhodnjaška pripoved ve
povedati, da je neki človek imel
čudežen prstan, okrašen s čudovitimi
biseri in z dragimi kamni. Kdor ga je
nosil, je postal tako prijetnega
značaja in tako resnicoljuben, da so
ga vsi vzljubili in občudovali. Prstan
je bil last neke plemiške družine in
se je dedoval iz roda v rod. Vedno je
bilo tako, kot so pričakovali - lastnika
je obdaril s čudovitimi lastnostmi.
Zgodilo pa se je, da je oče imel tri
sinove; vse je imel enako rad, zato ni
vedel, kateremu bi zapustil dragoceni
prstan. Pred smrtjo pa se je domislil
modre rešitve. Dal je narediti še dva
popolnoma enaka prstana. Poklical je
svoje tri sinove in vsakemu posebej
izročil prstan, kot da je to tisti pravi
čudežni prstan. Nato je umrl. Sinovi
so kmalu ugotovili, da imajo vsi trije
enake prstane, a da je samo eden
pravi. Začeli so se prepirati in
dokazovati čudežnost svojih
prstanov. Končno so vso stvar
prepustili v razsodbo modremu
razsodniku. Ta si je nekaj časa
ogledoval prstane, potem pa razsodil:
»Ne morem vam povedati, kateri
prstan je pravi. To lahko ugotovite
sami.« »Kako?« so ga začudeno
pogledali. Sodnik jim je odgovoril:

Babno Polje - sv. Nikolaj
»Čudežni prstan daje prijeten in
resnicoljuben značaj, zato se bo
kmalu pokazalo, kdo ima pravega, saj
ga bodo vzljubili vsi
ljudje. Torej pojdite svojo pot, bodite
prijazni, resnicoljubni in pošteni v
vsem, kar počnete, in tisti, ki bo to
zmogel, je lastnik pravega prstana.«
(Dragoceno darilo zgodb, Božo Rustja)
- ZAHVALNA NEDELJA:
na današnjo nedeljo, 6. nov.,
obhajamo zahvalno nedeljo, ko se
lahko 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.
vaš župnik Boštjan

SVETE MAŠE:
PON

7.11.

Stari trg

ob 18h

Engelbert, škof
Lk 17,1-6

TOR

8.11.

10.11.

Stari trg

ob 18h

+ Janez ŠTEFANČIČ

SOB

2. MOHAR Karli

Matilda, redovnica mistikinja
žegnanje na LAZIH

3. družina PIRNAT

11.11.

+ TROHA Marija, pogreb

Stari trg

ob 18h

++ Terezija in Janez TRUDEN

NED

2. starši GERL

34. NEDELJA med letom KRISTUS KRALJ
Lk 23,35-43

Stari trg

ob 18h

+ Alojz LEKŠAN

PON

Darovanje Device Marije
Lk 21,1-4

B. Polje

ob 16.30h

+ SEDEJ Vid, 7. dan

Stari trg

ob 18h

+ Ana KOREN, obl.

ob 16.30h

++Terezija in Vlado ŠOŠTARIČ, Marija STERLE

SOB

Stari trg

ob 18h

++ Ludvik in Peter KANDARE

NED

13.11.

2. Ivana LAVRIČ (Loški Potok)

2. Viktor ŠEBENIK
Podcerkev

ob 16.30h

za sosesko sv. Martina—žegnanjska

Stari trg

ob 7h

+ ANDREJČIČ Zofija, obl.

33. NEDELJA med letom
Lk 21,5-19

PON

14.11.

2. ŽAGAR Ivan, obl.
ob 10h

za farane

B. Polje

ob 8.30h

++ družina KONC

Stari trg

ob 18h

+ Marija KOMIDAR

Lovrenc Irski, škof
Lk 18,35-43

TOR

15.11.

2. Matevž in Marija MLAKAR
3. starši OVSEC
B. Polje

ob 16.45h ++ družina KLIMPF—MLAKAR (BP73)

Stari trg

ob 18h

Albert Veliki, škof
Lk 19,1-10
SRE

16.11.

3. na čast Mariji z zdravje
ob 18h

Lk Lk 19,11-28

17.11.

++ France VEBER in GMAJNARJEVI
2. MARKOVČIČ Marjeta

Marjeta Škotska, kraljica

ČET

+ Marija TRUDEN, obl.
2. Stanislav KRAŠEVEC

Stari trg

20.11.

2. v dober namen za družino ČRNIGOJ

B. Polje

Jozafat Kunčevič, škof
Lk 18,1-8

Lk 20,27-40

ob 15h

Martin iz Toursa, škof
Lk 17,16-37
12.11.

19.11.

B. Polje

Leon Veliki, papež
Lk 17,20-25
PET

Lk 19,45-48

za duše umrlih in duše v vicah

Posvetitev Lateran. bazilik
Jn 2,13-22
ČET

Posvetitev bazilik Petra in Pavla

3. po namenu

18.11.

ob 19h

Lk 17,7-10

9.11.

PET

2. v priprošnjo in v zahvalo za milost sprave
Viševek

Bogomir, škof

SRE

+ MODIC Francka

TOR

21.11.

22.11.

Stari trg

ob 18h

2. PONUDA Zora Marija
3. VALJAN in DOMIĆ
B. Polje

ob 16.30h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 18h

++ TRUDEN Jože, Branislav in Slavka, obl.
2. družina ZABUKOVEC in DEBELJAK

LAZE

ob 16h

za sosesko sv. Brikcija na Lazih

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Franc STERLE (Kozarišče 21)

B. Polje

ob 8.30h

+ ASOLI Marija

Stari Trg

ob 18h

2. IVANOVI

23.11.

3. za duše v vicah
Stari trg

ob 18h

3. starši in sorodniki KODRCA
Stari trg

ob 18h

Stari trg

ob 18h

Andrej Dung Lac, vietn. muč.
Lk 21,20-28
PET

25.11.

Katarina Aleksandrijska
Lk 21,29-33
SOB

26.11.

NED

27.11.

Stari trg

ob 18h

ob 16.30h

+ TROHA Marija, 7. dan

Stari trg

ob 18h

+ TURŠIČ Leopold

2. Marija KANDARE, Alojzija LABOTIČ

Elizabeta Ogrska, redovnica
žegnanje na LAZIH

3. za duše v vicah

Lk 19,41-44
Viševek

ob 16.30h

+ KRANJC Gabrijela, 30. dan

+ KOČEVAR Vinko (Šmarata), obl.
2. za zdravje

B. Polje

ob 16.30h

++ Anton in Helena TRUDEN, obl.

Stari trg

ob 18h

++ Alojz, obl. in Marija STERLE

G. Poljane

ob 16h

za sosesko sv. Andreja na Gor. Poljanah

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ MLAKAR Franc, obl.

2. Anton in Kristina ULE

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

2. MLAKAR Uroš
3. družina BAVEC (Iga vas 7)

3. družina KOŠIR in TROHA
B. Polje

++ družina KOMIDAR
2. v zahvalo za opravljeno diplomo

Leonard Portomavriški, red.
Lk 21-34-36

++ starši in brata Slavko in Ivan STERLE
2. Kristina KOMIDAR

Lk 21,12-19

24.11.

+mama Alojzija in sin France AVSEC, obl.
2. Marija KOMIDAR

Klemen I., papež mučenec

ČET

+ Marija POROK, obl.
2. BENČINA Franc

Cecilija, devica mučenka
Lk 21,5-11
SRE

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije

B. Polje

ob 8.30h

++ Marija TROHA in Janez (BP95), obl.

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod, predvsem v
misijonih: v Turčiji - p. Martin Kmetec, ali na Madagaskarju - g. Tone Kerin, v Ukrajini ... Njim sem 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 vsi, ki ste
darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači farni cerkvi.

