- SV. CECILIJA - v nedeljo, 22. nov. je
tudi god sv. Cecilije, device in mučenke,
ki je zavetnica cerkvene glasbe in tudi
naših cerkvenih pevcev. Vse cerkvene
pevce župnije Stari trg po slovesni
nedeljski maši ob 10h vabim na kratko
druženje in skromno pogostitev v
kaplaniji.
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 organistom in
zborovodjem.
- NIKODEMOVI VEČERI 2015:
- od 16. do 26. nov. ob 19.30h v dvorani
Teološke fakultete v Ljubljani bodo na
temo »Kakšno je tvoje srce?« pogovori s
pomočjo mednarodne zasedbe gostovo o
vsebini Jezusovega »blagor čistim v srcu«.
Samo nekaj naslovov: Ekologija odnosov,
Leno in otrplo srce, Mladi in maske, Splav in potem?, Celibat - je sploh mogoče?, Po
sinodi o družini... Več na: www.unipas.si.
- ŽEGNANJE na GORENJIH POLJANAH:
pred godom svojega zavetnika, soseska
sv. Andreja na Gor. Poljanah obhaja v
soboto, 28. nov., ob 15h žegnanjsko
mašo. Vabljeni!
- TEDEN KARITAS: od 22. do 29. nov.
obhajamo teden Karitas »V službi
človekovega dostojanstva«. Dobrodelni
koncert KLIC DOBROTE bo v sredo, 25.
nov., ob 20h z neposrednim prenosom na
TV Slo1, Radia Slovenija in Radia
Ognjišče. V času koncerta in tudi še ves
december bomo zbirali sredstva za pomoč
slovenskim družinam v stiski.

Naj nas teden Karitas spodbudi in poživi
našo dobrodelnost.
- ADVENT: v nedeljo, 29. nov., obhajamo
PRVO ADVENTNO nedeljo, s katero
začenjamo novo cerkveno leto in našo
pripravo na praznik Jezusovega rojstva.
Nabirka pri mašah bo namenjena za
potrebe in za delo Karitas na Slovenskem.

- ŽEGNANJE V VRHNIKI: po godu
svojega zavetnika, soseska sv. Frančiška
Ksaverja v Vrhniki obhaja v soboto, 5.
decembra, ob 17.30h žegnanjsko mašo.
- ŽEGNANJE V BABNEM POLJU: v
nedeljo, na god sv. Nikolaja (Miklavža),
župnija obhaja farno žegnanje.
- ČEBELARSKA maša, pri kateri se bodo
naši čebelarji spomnili tudi svojega
zavetnika sv. Ambroža, bo v Starem trgu
ob 10h.
- OBISK SV. MIKLAVŽA v LOŠKI DOLINI:
V nedeljo, 6. decembra, ob 16h v farni
cerkvi sv. Jurija v Starem trgu bo med
nas prišel sv. Miklavž s svojim
spremstvom. Imena pridnih otrok, ki bi se
radi osebno srečali s sv. Miklavžem, lahko
priporočite v farovž.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

22.
nov.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Marko GORŠE
Mateja STRLE

Ivanka GRAJŠ
Marija TROHA

29.
nov.

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Mirjam KVATERNIK
Rihard STRLE

Olga TROHA
Martin TROHA

6.
dec.

Ivanka NELEC
Jelka TRUDEN

Romana MULEC
Romana NARED

Jelka OŽBOLT
Ivanka GRAJŠ

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

letnik: 43
številka: 16
dne: 15. nov. 2015

- URA MAŠE: v mesecu decembru bodo
sv. maše v farni cerkvi v Starem trgu ob
18h, na podružnicah pa ob 16.30h (razen
v pon. in torek, ko je verouk do 17h)

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
22. nov. - Podlož
29. nov. - Podgora, Vrh, Babna P.
6. dec. - Kozarišče II. skupina
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

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

ZNAMENJE
Ubogi brodolomec je pristal na plaži
majhnega zapuščenega otoka.
Od njegove barke je ostalo le nekaj
skupaj zbitih desk,
na katerih je prijadral do obale
po strašnem viharju.
Otoček je bil bolj podoben malo večji čeri,
oster in neprijazen.
Ubožec je
pokleknil in začel moliti.
Boga je prosil z vso energijo, ki jo
je premogel, naj mu pošlje rešitev.
Vsak dan je od jutra do večera
gledal na morje, da bi takoj opazil
svojo rešitev,
a mimo ni plula nobena ladja.
Po nekaj dneh je prišel k sebi
in si začel urejati zasilno bivanje.
Iz lesa in kamna si je naredil
preprosta orodja za lov in obdelovanje
zemlje,
po dolgih mukah mu je uspelo prižgati
ogenj, nato si je z velikimi listi in vejami
naredil preprosto bivališče,
ki ga je varovalo pred dežjem in žgočim
poletnim soncem.
Minil je kak mesec. Ubogi brodolomec ni
nehal moliti, toda rešitve ni bilo od
nikoder.
Nekega dne je lahen vetrič
raznesel ogenj po suhi travi in naenkrat
je bil njegov otoček v ognju.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Niti svojega zasilnega bivališča ni uspel
rešiti. Gost dim se je v dolgih valovih
dvigal proti nebu. Delo več mesecev je
bilo uničeno v nekaj minutah.
Brodolomec se je ves obupan na
pogorišču vrgel na kolena
in začel rotiti Boga:
»Gospod, zakaj? Zakaj me je morala
doleteti se ta nesreča?«
Čez kakšno uro se je velika
ladja
ustavila nedaleč od samotnega
otoka. Nekaj mornarjev je z
majhnim
čolnom priveslalo do obale
in reveža vzelo na krov.
»Kako ste lahko vedeli,
da sem tukaj?«
jih je brodolomec spraševal
ves vzhičen od veselja.
»Opazili smo znamenja ognja!«
so mu odgovorili.
Tvoje sedanje težave
so znamenja ognja za prihodnost,
ki bo gotovo bolj svetla.
Bog bo prišel in te rešil.
»Katera je najkrajša pot
za srečanje z Bogom ?«
»Sedeti na vozičku!«
je odgovoril mož,
ki so mu odstranili obe nogi.
Bruno Ferrero: Skrivnost rdečih ribic

NED

SVETE MAŠE:
PON

16.11.

Marjeta Škotska, kraljica
Lk 18,35-43

TOR

17.11.

Elizabeta Ogrska, redovnica
Lk 19,1-10

SRE

18.11.

Stari trg

ob 19h

Viševek

ob 17.30h

19.11.

Matilda, redovnica
Lk 19,41-44

PET

20.11.

Edmund, kralj
Lk 19,45-48

SOB

21.11.

Darovanje Device Marije
Lk 20,27-40

NED

22.11.

KRISTUS, KRALJ
VESOLJSTVA (34. ned. med
letom)
Jn 18,33b-37

PON

23.11.

Klemen I., papež mučenec
Lk 21,1-4

TOR

24.11.

25.11.

26.11.

Leonard Portomavriški, misijon.
Lk 21,20-28

PET

27.11.

Modest in Virgil, škofa
Lk 21,29-33

SOB

28.11

Katarina Laboure, redovnica
Lk 21,34-36

PON

30.11.

+ Janez STERLE

Andrej, apostol
Mt 4,18-22

ob 19h

Viševek

ob 17.30h

+ KOSIČ Rezka, 30. dan

TOR

Stari trg

ob 19h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

Karel de Foucauld, mučenec
Lk 10,21-24

2. v zahvalo in blagoslov pri delu

(Košmrl)

2. družina DROBNIČ in TRUDEN
Stari trg

ob 19h

SRE

2. družina TRUDEN (Podgora) in KOŠMRL

Bibijana, mučenka
Mt 15,29-37

ob 17.30h

++ Vinko in starši PLOS, obl.

Stari trg

ob 19h

++ družina KOMIDAR
2. FLISEK Bogdan

B. Polje

ob 17.30h

++ sinova in starši VEBER (BP84)

Stari trg

ob 19h

++ TURK Roza in Ivan

2. Anka MATIČ in družina TRILLER
B. Polje

ob 17.30h

++ Rozi, Ivana in družina MLAKAR

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Franc STERLE (Kozarišče 21), obl.
2. STERLE Alojz, obl. in Marija

B. Polje

ob 8.30h

++ Frank KONC in sin Emanuel

Stari trg

ob 19h

+ ZABUKOVEC Vinko, obl.
2. ŠKERBEC Nataša

Viševek

ob 17.30h

+ Milan CIMPERMAN

Stari trg

ob 19h

+ Franc INTIHAR, obl.
2. starši URBIHA in ŽNIDARŠIČ

Stari trg

ob 19h

+ Vinko KOČEVAR (Šmarata), obl.
2. KRAŠEVEC Srečko

Stari trg

ob 19h

++ Matevž in Marija MLAKAR
2. MLAKAR Terezija in Jakob, obl.

B. Polje

ob 17.30h

++ družina LIPOVEC (BP75) in duše v vicah

Stari trg

ob 19h

++ starši in bratje DROBNIČ, obl.

B. Polje

ob 17.30h

++ Janez in Marija VEBER

Stari trg

ob 19h

++ Jožefa in Janez KRAŠEVEC, obl.

2. družina STERLE in ŠPEH

2. Mimi ZAKOVŠEK, obl.
Gor. Polj.

ob 15h

1.12.

+ Magdalena DEBEVEC

Viševek

Katarina Aleksandrijska, muč.
Lk 21,12-19

ČET

za pravično razsodbo

Stari trg

Andrej Dung Lac, duhovnik
Lk 21,5-11

SRE

+ Marija TRUDEN (Nadlesk), obl.
2. OVSEC Franc

Posvetitev bazilik Petra in Pavla
Lk 19,11-28

ČET

29.11.

1. ADVENTNA nedelja—
nedelja Karitas
Lk 21,25-28.34-36

za sosesko sv. Andreja na Gor. Poljanah

ČET

2.12.

3.12.

Frančišek Ksaver, duhovnik
Mt 7,21.24-27

PET

4.12.

Janez Damaščan, duhovnik
Mt 9,27-31

SOB

5.12.

Sava, opat puščavnik
Mt 9,35-38;10,1.6-8

NED

6.12.

Stari trg

za farane

ob 10h

+ MLAKAR Franc, obl.
2. MLAKAR Uroš

B. Polje

ob 8.30h

++ URBIHA Jožica in Ivan ŽAGAR

Stari Trg

ob 18h

++ ŠPEHAR in PREZELJ
2. ŠKERBEC Nataša

Viševek

ob 17h

+ MLAKAR Marija, 30. dan

Stari trg

ob 18h

++ družina KANDARE in ŠTIRN
2. na čast in v zahvalo sv. Antonu
Padovanskemu

Stari trg

ob 18h

+ DROBNIČ Jernej, obl.
2. PETRIČ Ivana

Stari trg

ob 18h

++ Zofija in Janez AVSEC, obl.
2. KOČEVAR Franc

B. Polje

ob 16.30h ++ Anton, Darinka, Đuro ŽAGAR

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 16.30h + KOČEVAR Jožef (Bohinčev), obl.

Stari trg

ob 18h

Vrhnika

ob 16.30h za sosesko sv. Frančiška Ksaverja v Vrhniki

Stari trg

ob 7h

+ Franc VEBER
2. OVSEC Franc
družina ZABUKOVEC in MOHAR
2. MARTINČIČ Jože

2. ADVENTNA nedelja
Sv. Nikolaj, škof
žegnanje Babno Polje
Lk 3,1-6

ob 7h

++ Janez in Kristina MLAKAR
2. Marija POROK, obl.

B. Polje

ob 10h

za pokojne čebelarje

ob 8.30h

Ana in Janez ŽNIDARŠIČ

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.

- SREČANJE »ZA OTROKE GRE« v soboto, 21. nov., ob 17h bo v Kulturnem
domu v Cerknici srečanje Za otroke gre.
Nagovorila nas bosta gospod Aleš PRIMC
in dramski igralec Gregor ČUŠIN. Z nami
bo tudi čarodej Janez MAROLT. Sledilo bo
druženje ob čaju pred Kulturnim domom.
Vabljeni vsi, ki nam družina veliko
pomeni.

zapora (zaprte osebe in njihovi svojci,
žrtve kaznivih dejanj, vsi, ki delajo v
kazensko-pravnem sistemu, družine
oškodovanih in odgovornih oseb,
Za predloge podpore, donacije obiščite
spletno stran www.center-ecce.si,
pišete lahko na Zaporniški vikariat,
Smrekarjeva 7A, 1000 Ljubljana ali na
info@center-ecce.si

- TEDEN ZAPOROV 2015:
v tednu ob 15. do 21. nov. v Cerkvi na
Slovenskem obhajamo teden zaporov, ki
nosi naslov: Nova in živa pot. Vabljeni
smo k povezanosti v molitvi za vse in z
vsemi, ki se jih v življenju dotika realnost

- NEDELJA, KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA - v nedeljo, 22. nov.
zaključujem cerkveno leto s praznikom
Kristusa, Kralja vesoljstva.

