OBVESTILA:
- MOLITEV ROŽNEGA VENCA: mesec
OKTOBER je posebej namenjen starodavni in
lepi molitvi rožnega venca. Vzemite si kakšen
večer čas in se pridružite skupni molitvi v farni
cerkvi: v Starem trgu ob 19h, v Babnem Polju
ob 18h.
- RITEM SRCA: v četrtek, 12. oktobra 2017 bo
ob 19.30 v športni dvorani OŠ Alojzija Šuštarja,
Šentvid nad Ljubljano: festival duhovne ritmične
glasbe - Ritem srca
- OB SKLEPU ROMANJA KIPA FATIMSKE
MARIJE V DEKANIJI CERKNICA - v petek,
13. oktobra, 2017 ob 18h smo v čim večjem
številu vsi vabljeni k skupni sv. maši ob sklepu
romanja kipa Fatimske Marije po naši dekaniji.
Kip Fatimske Marije je romal od župnije do
župnije, iz družine v družino, da bi praznovali
100-letnico prikazovanj v Fatimi. Hvaležni smo
za Njen obisk. To pričujejo tudi mnogi prelepi
trenutki ob Njej. Ta petek v župniji ne bo sv.
maše, zato da bi se lahko res v čimvečjem
številu zbrali ob Fatimski Mariji v župnijski
cerkvi v Cerknici. Vabljeni torej ta petek ob
18h v Cerknico.
- SKUPAJ ŽIVETI MARIJIN KLIC - STIČNA V soboto, 14. oktobra ob 10h bo
vseslovensko molitveno praznovanje
fatimske stoletnice. Slovesnosti se bodo
pridružili tudi verniki iz Hrvaške in zamejstva.
Posebej za to priložnost bo prišla delegacija iz
Fatime in z njo tudi fatimski kip Marije
Romarice. Slovesnost bo vodil ljubljanski
nadškof g. Stanislav Zore ob somaševanju
slovenskih in hrvaških škofov in duhovnikov.
Ob 9.30h se začne duhovni program, slovesna
maša bo ob 11h. Med mašo bomo slovenski in
hrvaški narod posvetili Mariji. Po maši bo
procesija s kipom Marije Romarice v
spremstvu več kot 64 fatimskih kapelic, ob
katerih že vse poletje po župnijah molijo verne
družine. Vabljeni! V farovžu sprejemam prijave
za prevoz z avtobusom.

pevskim vajam vsako nedeljo ob 9h v
kaplaniji. Zbor vodi Klavdija Okoliš.
- MOLITVENI DAN in DEKANIJSKO ROMANJE
NA BREZJE:
V nedeljo, 15. oktobra 2017, bo molitveni dan
za duhovne poklice in dekanijsko romanje na
Brezje. Avtobus odide iz Starega Trga ob 13h in
iz Cerknice ob 13.30h. Obvezne so predhodne
prijave, ki jih sprejemam v farovžu. Cena
prevoza je 10 €.
- SKAVTI: Skavti začenjamo z novim skavtskim
letom in sicer z že tradicionalnim
ŠRANGABULOM, v soboto, 21. oktobra 2017
ob 10h v Kozariščah (v Šrangi) v smeri proti
gradu Snežnik (pot do tja bodo označevale
table). Lepo vabljeni, da se nam pridružite.
- LETNI KONCERT: Cerkveni mešani pevski
zbor sv. Jurij iz Starega trga, ki ga vodi ga.
Tanja Avsec, vabi na letni koncert, ki bo v
soboto, 21. oktobra ob 20h (po večerni sv.
maši) v farni cerkvi v Starem trgu. Na
koncertu bodo sodelovali tudi cerkveni pevski
zbor iz župnije Loški potok. Solist na orglah
bo organist Andrej Okoliš.
- MISIJONSKA NEDELJA: v nedeljo, 22.
oktobra, obhajamo misijonsko nedeljo, "Misijon
v osrčju krščanske vere", Molitev in nabirka
za misijone, ki jo ima Katoliška Cerkev ta dan
po vsem svetu. S temi sredstvi podpiramo srčne
može in žene, misijonarje po vsem svetu.
- KRIŽNA GORA: v nedeljo, 22. oktobra, bo ob
15h zadnji romarski shod. Vabljeni.
- SPOVED PRED VSEMI SVETIMI: v nedeljo,
29. oktobra, bo ob 15.30h v farni cerkvi v
Starem trgu priložnost za sv. spoved pred
prazniki, spovedovalo bo več dekanijski
duhovnikov.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
15. okt. - Stari trg - Ograde
22. okt - Stari trg - Rožnik
29. okt. - Dane

- OTROŠKI PEVSKI ZBOR v Starem trgu:
otroci, ki bi radi prepevali pri otroškem
cerkvenem zborčku, tudi letos vabljeni k rednim
- 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
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

15. okt

Helena TRUDEN
Ivana KODRCA

Tanja AVSEC
Tomaž KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

22. okt

Jelka TRUDEN
Magda AVSEC

Vida GORŠE
Zdenko TRUDEN

Marija TROHA
Olga TROHA

29. okt

Marta ŠEBENIK
Damjan FORJANIČ

Janez AVSEC
Ana ŽNIDARŠIČ

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

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

letnik: 45
številka: 14
dne: 8. okt. 2017
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

STARA DREVESA
Slišal sem, da so stara drevesa zelo
pomembna za zdrav gozd. Nisem
vedel zakaj, zato sem ob neki
priložnosti vprašal gozdarja. Povedal
mi je, da stara drevesa s svojimi
razvejanimi koreninami ohranjajo
prst, jo varujejo pred izpiranjem,
čistijo vodo in ohranjajo vlažnost tal.
V sredicah debel, ki so delno odmrla,
nastane zemlja, v kateri
se naselijo mnoga
koristna živa bitja. V
duplinah starih dreves
gnezdijo ptice. Odmrlo in
padlo drevo, je se rekel
gozdar, postane najboljše
kališče za nova drevesa.
Razpadajoče drevesno deblo je vir
hrane mladikam.
Prav zato skušajo gozdarji spremeniti
miselnost ljudi, ki imajo v last!
gozdove. Ni dobro odstraniti vsako
staro ali odmrlo drevo. Za pravo
ravnovesje in zdrav razvoj gozda je
treba zmanjšati človekov vpliv v njem.
Če je v gozdu tako, ali ni podobno
tudi med nami? Razmišljam namreč o
pomenu starih in ostarelih ljudi. Start
ljudje so z vsakim letom bolj na robu.

Babno Polje - sv. Nikolaj

Izgubljajo vpliv na družbo, postajo
'breme' za pokojninski sklad in so
najpogostejši obiskovalci bolnic in
zdravstvenih domov.
Zdi se mi, da tudi naša družba
pretirava s 'čiščenjem'. Pri tem ne
mislim samo na dejstvo, da so vsi
domovi za ostarele polni in so čakalne
vrste zelo dolge. Zavedam se, da je to
za mnoge edina in najboljša rešitev.
Osebno se mi zdi
pomembnejše dejstvo, da
imajo stari ljudje velik
vpliv na nas, mladike, ki
rastemo iz njih. Videti
starega človeka, polnega
duha, veselja, vedrine
notranjega miru, je najboljše rastišče
za mlade. Zagrenjen in razočaran
starec ali starka pa življenje zavira.
Mlajši se ob starih učimo, kako
sprejemati svojo starost, umiranje,
bolezen. Stari ljudje lahko, podobno
kot odmrla drevesa, s svojo držo
vplivajo na mlajše še dolgo po svoji
smrti. Zato starejšim ljudem
sporočam, da ste za nas zelo
dragoceni.

SVETE MAŠE:
PON

9.10.

Stari trg

ob 19h

Dionizij, škof muč.
Lk 10,25-37
TOR

10.10.

Stari trg

ob 19h

Danilo, muč.

+ TRUDEN Terezija (Smelijevo), obl.

PET

2. Ivan in družina POJE, obl.

Rozalina, redovnica
Lk 12,1-7

+ Vinko KANDARE, obl.
2. Anton STERLE, obl.

Lk 10,38-42

SRE

11.10.

Stari trg

ob 19h

Janez XXIII., papež
Lk 11,1-4
ČET

12.10.

Stari trg

ob 19h

ob 17.30h

13.10.

Gerald, vitez
Lk 11,15-26
14.10.

Kalist I., papež muč.
Lk 11,27-28
NED

15.10.

28. NEDELJA med
letom
Mt 22,1-14
PON

16.10.

17.10.

NED

+ Ivana KANDARE

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

+ MULH Marija
dekanijska skupna maša ob sklepu

PON

romanja Fatimske Marije po naših družinah

v Cerknici - ob 18h

Janez Kapistran, duhovnik
Lk 12,13-21

+ Janez OKOLIŠ, obl.

TOR

2. RAVŠELJ Franc
B. Polje

ob 17.30h

+ Magda OŽBOLT (Petraševa)

Anton Maria Claret, škof
Lk 12,35-38

Stari trg

ob 7h

+ Stanislav BARAGA

SRE

2. Andrej in Marija JANEŽIČ, obl.

Krizant in Darija, muč.
Lk 12,39-48

B. Polje

ob 8.30h

+ MLAKAR Jože, obl.

ČET

Stari trg

ob 19h

+ KRANJC Gabrijela, obl.

Lucijan in Marcijan, muč.
Lk 12,49-53

2. OŽBOLT Ema
Stari trg

ob 19h

++ starši in družina MLAKAR (Kozarišče 37)
2. Justina MLAKAR in sorodniki
na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

Luka, evangelist
Lk 10,1-9

Viševek

ob 17.30h

+ Anka MATIČ, obl.

ČET

Stari trg

Pavel od Križa, duhovnik
Lk 11,47-54

25.10.

za farane

ob 19h

19. 10.

24.10.

ob 10h

Stari trg

18.10.

23.10.

ob 19h

Ignacij Antiohijski, škof
Lk 11,37-41
SRE

22.10.

Stari trg

Hedvika, kneginja
Lk 11,29-32
TOR

21.10.

PET

26.10.

27.10.

Sabina Avilska, mučenka
Lk 12,54-59
SOB

28.10.

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ Amalija JANEŽ in družina LIPOVEC

Stari trg

ob 19h

++ družina MIHELČIČ (Babna Polica 4)
2. MLAKAR Rafael
3. na čast Materi Božji za zdravje v družini

B. Polje

ob 17.30h

++ LUKOVI - starši, bratje in sestra BP70

Stari trg

ob 7h

za farane
2. Janez in Alojzija LOGAR, obl.

ob 10h

za žive in pokojne iz družine STERLE

B. Polje

ob 8.30h

+ ŠOŠTARIČ Alojz, obl.

Križna g.

ob 15h

+ RAVŠELJ Franc

Stari Trg

ob 19h

+ MLAKAR Marija, obl.
2. TURK Boža

B. Polje

ob 17.30h

+ POJE Fani, obl.

Stari trg

ob 19h

++ Andrej in Olga RAVŠELJ
2. TRSTENJAK Fani

Stari trg

ob 19h

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod. Njim sem
naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje 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.

NED

29.10.

30. NEDELJA med letom ŽEGNANJSKA
Mt 22,34-40

++ družina MOHAR in ŽAGAR
2. MRAMOR in ULE
+ OŽBOLT Jože, obl.

Stari trg

ob 19h

B. Polje

ob 17.30h

++ Alojzija in družina KROPIN

Stari trg

ob 19h

++ ŽAGAR Anton in Marija, obl.

2. Pepca, obl. in Francka INTIHAR

2. Frančišek KOMIDAR
Kozarišče

ob 17.30h

++ Viktor BARAGA in sin Viktor, obl.

Stari trg

ob 19h

+ KRAŠEVEC Ana, obl.
2. v zahvalo in za Božji blagoslov v družini

Viševek

ob 17.30h

++ Terezija OVSEC, obl.
ter starši, sestre in brat

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ OKOLIŠ Frančiška in Stanislav, obl.

++ Alojz in Marija STERLE, obl.
2. Anton in Helena TROHA (Babna Polica)

+ KOČEVAR Marija (Šmarata), obl.
2. RAVŠELJ Marija

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

2. RAVŠELJ Franc
ob 19h

Stari trg

Uršula, devica mučenka
Lk 12,8-12

3. v zahvalo
2. Andrej in Nežka OVSEC
B. Polje

SOB

+ STRLE Slavko (Podgora)

SOB

2. družina KODRCA in sorodniki

Maksimilijan Celjski, muč.
Lk 11,5-13

PET

20.10.

2. Alojz MIŠIČ, obl.
B. Polje

ob 8.30h

++ RUPAR Ela in Leopold

