
 PON 11.10. Stari trg ob 18.00h + Slavka BJELČEVIĆ, 30. dan 

Janez XXIII., pp  2. za zdravje 

3. + Miroslav LESKOVEC 

TOR 12.10. Stari trg ob 8.00 + Katarina MERCINA 

Maksimiljan Celjski, muč  2. v čast sv. Antonu za zdravje 

SRE 13.10. Stari trg ob 18.00h + Slavko STRLE, obl. 

Koloman, muč  2. + Janez OKOLIŠ, obl. 

3. ++ borta Marija in Alojz ŽNIDARŠIČ 

ČET 14.10. Stari trg ob 18.00h + Alojz ŠPEH, 1. obl. 

Kalist I., pp-muč  2. + Franc MLAKAR 

3. + Angelca RAVŠELJ 

PET 15.10. Stari trg ob 18.00h + Julijana ŽNIDARŠIČ, obl. 

Terezija Avilska, red

-uč 
 2. + Terezija MLAKAR (Kozarišče 37) 

3. + duhovnik Peter KVATERNIK 

SOB 16.10. Stari trg ob 18.00h + Ana INTIHAR 

Marjeta Alacoque, 

red 
 2. + Janez KRAŠEVEC (Tomažev) 

B. Polje ob 16.30h + Alojz ŠOŠTARIČ, obl. 

 2. za zdravje družine POJE 

NED 17.10. Stari trg ob 7.00h za farane 

29. NEDELJA 
MED LETOM 
Misijonska 
nedelja 
(Mr 10,35-45)  

 2. ++ Slavka in Stane NAGODE 

Stari trg ob 10.00h živa in ++ družina PETRIČ 

 2. na čast Materi Božji za Božjo pomoč in milost 

B. Polje ob 8.30h + Marija MULH 

PON 18.10. Stari trg ob 18.00h na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije 

Luka, ev  2. Marko ŽNIDARŠIČ 

TOR 19.10. Stari trg ob 8.00h na čast Mariji Pomagaj za zdravje 

Pavel od križa, duh  2. + Franc URBIHA 

SRE 20.10. Stari trg ob 18.00h ++ Andrej, Nežka in sin OVSEC 

Irena, muč  2. ++ Vladimir in starši STERLE 

ČET 21.10. Stari trg ob 18.00h + Marija KOČEVAR, obl. (Šmarata) 

Uršula, dev-muč  2. ++ družini MOHAR, ZABUKOVEC in sestri Marija 

RUS in Antonija ŠIRAJ 

PET 22.10. Stari trg ob 18.00h ++ Tilka ŠRAJ, obl. in sinovi 

Janez Pavel II., pp  2. + Gabrijela ŠTAJER 

SOB 23.10. Stari trg ob 18.00h ++ Kristina in Ferdinand TRUDEN, obl. 

Janez Kapistran, duh  2. + Franc KUTNAR 

B. Polje ob 16.30h ++ družini MLAKAR in ŽAGAR 

2. + Ana JANEŽ  

NED 24.10. Stari trg ob 7.00h za farane 

30. NEDELJA 
MED LETOM 
Blagoslov nove 
kurilnice ob 10.00 
 

 

 

(Mr 10,46-52)  

Stari trg ob 10.00h + Vinko ZABUKOVEC, obl. 

 2. ++ družine STERLE, KOROŠEC, KRANJC in KOZJEK 

B. Polje ob 8.30h ++ RIHTARJEVI 

 2. ++ Janez in Ivana GRAJŠ 

 

NAŠE OZNANILO 

OZNANILO ŽUPNIJ STARI TRG PRI LOŽU IN BABNO POLJE 

let. 49 številka: 10 dne: 26. september 2021 ● www.zupnija-staritrg.si ● FB:@svetijurijst 

Križ in amen 
 

Da se znana molitev imenuje rožni 
venec, mar ni to malce nenavadno? 
Rožic ne bom trgala, da bi vence 
spletala …, so nekoč rade prepevale 
mlade in priletne  osebe ženskega 
spola. Zdaj nove stroke navajajo tudi 
po sedemdeset spolov in več. Te 
znanosti ne razumem, 
rožice me pa trajno 
razveseljujejo. In jih ne 
nabiram, saj upoštevam 
prošnjo iz Kettejeve 
pesmi Deček in cvet: 
Nikar me ne trgaj, s 
seboj me ne jemlji, pusti 
me rasti v materi zemlji 
… Dobro, da je rožni 
venec spleten iz molitev, ne iz cvetnega 
razkošja. Toda, ali je še značilen za 
»ljubljeni slovenski krov«, kakor je o 
njem  rečeno v znani pesmi? Moljen 
kleče kar dolga stoletja … Obsega  obok 
naše veroizpovedi. Predšolski 
veroučenec je povedal, da položi na 
atijevo posteljo, ko odide spat, svoj 
roženvenček, da ko se ati pozno vrne iz 
službe, ve, kdo je mislil nanj!  Tega ni 
počel samo  oktobra, ki velja  za mesec 
rožnega venca. Pa tudi če bi to naredil 
samo enkrat in nikdar več, ati tega 
najbrž ne bi nikoli pozabil. Ljubljeni 
slovenski krov, ali še …? In kaj menijo 
angeli varuhi, oktobrski godovnjaki? 
Ukrepajo. Molijo v  imenu nas 
pozabljivcev in površnih vernikov prav 
pred nebeškim tronom dan na dan. Mar 

je res potreben kak življenjski bič, da se 
spomnimo na svoj dolg do Boga z zahvalo 
za  vse, kar nam je nasuto z neba? Križ in 
amen, to dvoje je treba vzeti s seboj, 
pravi  pisatelj Pavle Zidar, in ta navigacija 
ostane v tebi na veke. Vzemimo.      B. 
Golob 
 
 

-POBOŽNOST MOLITVE ROŽNEGA 
VENCA bo vsak dan ob 
17.30 v župnijski cerkvi v 
Starem trgu. Pobožnost 
vodijo birmanci, razen ob 
torkih in sobotah, ko bodo 
naprej molili starejši.  V 
Babnem Polju se rožni 
venec moli, prav tako 
vsak dan ob 17.30 v 
župnijski cerkvi. Lepo 

vabljeni k molitvi zase in za potrebe širše 
skupnosti. 
 

-SPREMEMBA URE VEČERNE MAŠE: s 
prvim petkom, (1.10.) v oktobru, 
začenjamo z večernimi mašami v Starem 
trgu ob 18.00. V Babnem Polju bo večerna 
maša ob sobotah ob 16.30. Med oktobrom 
in aprilom ne bo svetih maš na 
podružnicah, razen v primeru žegnanj ali 
posebnih priložnosti. 
 

-PCT pogoj: od 15.9. naprej je za 
obisk svete maše potrebno izpolnjevati t.i.  
PCT pogoj. Za molitev v cerkvi, oseben 
prejem zakramentov ipd., pa pogoj ni 
potreben! Za vse, ki se svete maše ne 
morete udeležiti, se deli sv. obhajilo vsak 
dan 15 minut pred sveto mašo pred  
zakristijskim vhodom. 

ŽUPNIJSKI URAD STARI TRG PRI LOŽU 

Pot na Ulako 5 1386 Stari trg pri Ložu 01/7058-960 

ODGOVARJA: žpk. Blaž DOBRAVEC 031/771-113 

blaz.dobravec@gmail.com 

duhovni pomočnik Anton: 041/315-788  

 

URADNE URE:  

OB PONEDELJKIH MED 10.00 in 12.00 ter  

VSAK DAN PO SVETI MAŠI V STAREM TRGU.  

OB NEDELJAH IN PRAZNIKI NI URADNIH UR. 



-KOZARIŠČE: dela na fasadi zvonika 
so pretežno zaključena. Hvala vsem 
vaščanom, ki ste pri tem pomagali ali 
darovali za obnovo. Pri podrobnem pre-
gledu ostrešja zvonika, se je izkazalo, da 
je povsem dotrajano in ga bo potrebno v 
celoti zamenjati. Del sredstev ste vašča-
ni že zbrali, del pa bo potrebno zbrati v 
prihodnjem letu, ko naj bi na zvonik na-
mestili novo ostrešje z novo kritino. Za 
sofinanciranje obnove fasade se lepo 
zahvaljujemo občini Loška dolina.  
 

-DRUGOD: V tem in prihodnjem letu 
bo občina financirala obnovo pokopali-
škega zidu v Ložu. Ob tem se občini še 
enkrat zahvaljujemo za zelo lepo in stro-
kovno obnovljen pokopališki zid v Pod-
cerkvi. V letu 2022 bodo potekala dela 
na stranskem oltarju sv. Valentina v 
Podcerkvi ter dela na obeh stranskih ol-
tarjih v Vrhniki. Restavratorski center 
Slovenije je v plan obnove uvrstil zelo 
dragocen kasetni strop v cerkvi sv. Vin-
cencija diakona na Bloški Polici. Dela 
bodo opravljena v prihodnjih letih.    

-1. PETEK: v petek, 1. oktobra bom 
obiskal bolne in ostarele ter jim prinesel 
Najsvetejše. Kjer zaradi bolezni ali okužb 
ne morete sprejeti obiska, predhodno spo-
ročite v župnišče. Prav tako sporočite, če 
želite, da Vaše bolne ali ostarele sorodni-
ke župnik obišče na novo.  
 

-MINISTRANTSKE VAJE: bodo v sobo-
to, 9. in 23. oktobra ob 9.00 v Starem 
trgu. Lepo vabljeni novi ministranti! (od 1. 
razreda osnovne šole naprej.) 
 

-MLADINSKA SKUPINA: srečanja za 
mlade potekajo ob petkih v župnišču od 
19.00 naprej. Kadarkoli se lahko pridruži-
te tudi tisti, ki do sedaj niste hodili.  
 

-ZAKONSKE SKUPINE: vse delujoče 
zakonske skupine v naši župniji vabim, da 
ponovno začnemo s srečanji v živo. Pari 
se organizirajte ter se obvestite o datumih 
srečanj. V mesecu novembru načrtujemo 
srečanje za vse zakonske pare.  
 

-MISIJONSKA NEDELJA: v nedeljo, 17. 
10. bomo obhajali misijonsko nedeljo 
(teden prej kot drugod), ko se spominja-
mo vseh, ki delujejo kot misijonarji/ke v 
misijonskih deželah. Hvala za vaše daro-
ve, ki bodo to nedeljo namenjeni našim 
misijonarjem. 
 

GOSPODARSKE ZADEVE:  
 

-NOVA KURILNICA: že od konca 
julija potekajo dela za izgradnjo nove 
kurilnice. Prvi zagon novega sistema 
načrtujemo v prvi polovici oktobra. Pri 
tem velikem projektu je sodelovalo 
veliko različnih izvajalcev ter veliko 
župljanov, ki ste darovali veliko pro-
stovoljnega časa in moči. Velika hvala 
vsem, ki ste priskočili na pomoč. 
Ogled nove pridobitve bomo imeli 
v nedeljo, 24.10. po obeh svetih 
mašah. Sveto mašo in blagoslov 
bo ob 10.00  vodil pomožni škof 
dr. Franci Šuštar. V sklopu novega 
ogrevanja bomo v župnijsko cerkev 
namestili tudi nov vetrolov pri glav-
nem (sredinskem) vhodu, saj so rav-
no tam trenutno velike toplotne izgu-
be. Ofer na to nedeljo bo namenjen  
pokritju stroškov novega vetrolova.  

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE FARNE CEKRVE:  

3. OKTOBER— Šmarata  

10. OKTOBER— Viševek  

17. OKTOBER— Markovec in Knežja Njiva  

24. OKTOBER—Vrhnika  

SPOVED: pol ure pred mašo v Starem trgu. MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM: pol ure 
pred mašo v Starem trgu. KRST: vsako tretjo nedeljo v mesecu. Prijavite se vsaj me-
sec prej v župnijskem uradu. POROKA: prijavite se vsaj tri mesece pred željenim datumom 
poroke v župnijskem uradu. ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU, Pot na Ulako 5, 1386 Stari trg 
TRR: SI56 1915 0500 4075 702 ŽUPNIJA BABNO POLJE, Babno Polje 83, 1386 Stari 
trg TRR: SI56 1914 6501 3660 468 

 

BRALCI BERIL  

STARI TRG  
ob 7.00h 

STARI TRG  
ob 10.00h 

BABNO  
POLJE  

ob 8.30h 

3. 
okt. 

Marta ŠEBENIK 
Helena  

ZABUKOVEC 

Borut  
KRAŠEVEC 
Bernarda 
KANDARE 

Ivanka 
GRAJŠ 

Karmen  
TROHA 

10. 
okt. 

Frenk GERBEC 
Marija  

RAVŠELJ 

Edvin STRLE  
Ivanka  

MLAKAR  
Lili POJE 

17. 
okt. 

Jože MATEVŽIČ 
Stanka ŠRAJ 

Martin  
OKOLIŠ  
Katarina 

KANDARE  

Martin  
TROHA 

Ana BARAGA  

24. 
okt. 

Helena  
TRUDEN 

Marija URBIHA 

Luka AVSEC  
Karin LEKAN  

Marija  
TROHA 

Olga  
TROHA 

PON 27.9. Vrhnika ob 19.00h ++ Ivan, 1. obl. in Marija, 4. obl. POROK 
Vincencij Pavelski, laz  2. za zdravje v družini 

TOR 28.9. Stari trg ob 8.00h + Malka LEKAN, 1. obl. 
Venčeslav, muč  2. družina LUNKA in predniki 

SRE 29.9. Stari trg ob 19.00h + Stanislav ŠKERBEC, 30. dan 
Mihael, Gabrijel, 
Rafael, nadangeli 

 2. + Stanko ŠIŠKO 

3. + Franc MLAKAR 

4. ++ Ludovik in Albin KANDARE 

ČET 30.9. Podgora ob 19.00h + Franc, obl. in Justina STERLE 
Hieronim, duh-uč  2. ++ družina ANTONČIČ 

PET 1.10. Stari trg ob 18.00h! + Franci ŠPEH 
Terezija DJ, 1. petek  2. ++ Jožefa PAVLIČ in Marta BARAGA, obl. 

SOB 2.10. Stari trg ob 18.00h + Gilbert KERNC, 30. dan 
Angeli varuhi 
1. sobota 

 2. ++ Antonija ŠIRAJ in Marija RUS 

3. ++ starši TRUDEN (Kozarišče) in OŽBOLT (Prezid) 

B. Polje ob 16.30h ++ Jože, obl. in Anton MLAKAR 

 2. ++ Ivan in Fani POJE 

NED 3.10. Stari trg ob 7.00h za farane 

27. NEDELJA 
MED LETOM 
rožnovenska 
 
 

(Mr 10,2-16)  

 2. + Božidar TURK 

3. ++ Janez in Ivanka RAVŠELJ, obl. 

Stari trg ob 10.00h + Marija MULEC, 30. dan 

 2. ++ Janez in Angela SRPAN in sin Janez 

3. ++ starši in brat France TRUDEN 

B. Polje ob 8.30h + Danilo POJE, 1. obl. 

 2. za zdravje vnuka 

PON 4.10. Stari trg ob 18.00h + Anton ŠPEHAR, 1. obl. 
Frančišek Asiški, red  2. ++ brata ŠPEH 

TOR 5.10. Stari trg ob 8.00h ++ Alojzija ZUPANČIČ in Anton, obl. 
Marija Favstina, red  2. družina LUNKA in predniki 

SRE 6.10. Stari trg ob 18.00h + Janez BARAGA, 10. obl. 
Bruno, red  2. živa in ++ družina OMAN 

3. ++ družini NELC in ČAMPA 

ČET 7.10. Stari trg ob 18.00h + Vanja PERUŠEK 
Rožnovenska Mati 

Božja 
 2. za zdravje v družini in srečno vožnjo 

3. + Božidar TURK 

PET 8.10. Stari trg ob 18.00h + Terezija TRUDEN, obl. in Branka LEKŠAN 
Pelagija, spk  2. + Leon ŠEPEC 

SOB 9.10. Stari trg ob 18.00h + Franc KOČEVAR, 1. obl. 
Abraham in Sara, SP 

očak in žena 
 2. za zlatoporočenca Jožefo in Stanislava TAVZELJ 

3. + Marija LEVEC (Pudob) 

B. Polje ob 16.30h ++ Miran in starši MESTNIK 

 2. ++ Ivan, starši in bratje POJE 

NED 10.10. Stari trg ob 7.00h + Franc KANDARE, 10. obl. (Rožnik) 

28. NEDELJA 
MED LETOM 
 

 

(Mr 10,17-30)  

 2. ++ družina PETRIČ (Podlož) 

Stari trg ob 10.00h za farane 

 2. + Marija LEKŠAN, obl. 

3. + Vinko KANDARE, obl. 

B. Polje ob 8.30h + Marija MAUHAR 

 2. ++ družini KLIMPF in MLAKAR (BP 73) 


