PON

7.12.

Stari trg

Ambrož, šk

TOR

8.12.

BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE
MARIJE

SRE

9.12.

Stari trg
B. Polje
Stari trg

ob 18.00h ++ Jože, obl. in Neža ŠUMRADA
2. + Vinko NANUT
ob 18.00h v čast Materi Božji za zdravje vnuka
2. + Marija KRAŠEVEC, 3. obl.
ob 16.30h za vse potrebe
ob 18.00h + Marija MLAKAR, 30. dan

Bernard Jezusov, red

ČET

10.12.

2. sestre Marija, Alojzija in Kristina MLAKAR (Dane)

Stari trg

Judita, SP. žena

PET

11.12.

Stari trg

Damaz I. pp

SOB

12.12.

Stari trg

Amalija, muč

NED 13.12.
3. ADVENTNA
NEDELJA

3. za zdravje
ob 18.00h ++ Marija in Janez ŽNIDARŠIČ
2. + Amalija LEKAN
3. + Franc STERLE (Kozarišče)
ob 18.00h ++ družina PAVLIČ (Iga vas 16)
2. ++ Jožef in Marjeta STERLE
ob 18.00h ++ Janez in starši BAVEC
2. + Marjeta STERLE
3. ++ družine BARAGA (Kozarišče)

Stari trg

ob 7.30h

za farane
2. + Mitja KODRCA, 2. obl.

Stari trg

10.00h

++ družina KANDARE (Kozarišče)

gaudete—nedelja
veselja
B. Polje
(Jn 1,6-8.19-28)

2. ++ BAVEC (Gregorjevi), obl.
3. + Jože, obl. in Ludovik TRUDEN

ob 8.30h

Lucija, dev in muč

PON

14.12.

Stari trg

ob 18.00h

Stari trg

ob 18.00h

Stari trg

ob 18.00h

Janez od Križa, c.uč

TOR

15.12.

ZAČETEK 9. DNEVNICE

SRE

16.12.

Albina, muč

ČET

17.12.

Stari trg

ob 18.00h

Stari trg

ob 18.00h

Lazar iz Betanije

PET

18.12.

++ PETROVI
2. ++ družina TROHA
3. ++ Jožefa, obl. in Viktor TROHA
++ družina ŠPEH
2. ++ starši TIŠLER in brat Ivan
3. Stanislav VESEL
++ Frančiška in Anton OŠABEN
2. po namenu
+ Janez PALČIČ, 2. obl.
2. Amalija LEKAN
3. ++ Ivan in Marija POROK
++ Marija in Alojzij KOZJEK, obl.
2. ++ Ivan in Pepca STERLE, obl.
+ Justin BAVEC, 30. dan
2. na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

Gacijan, šk

3. ++ Marija, obl., starši in bratje STERLE (Vrh)

NED 20.12.
4. ADVENTNA
NEDELJA
(Lk 1,26-38)

Stari trg

ob 18.00h ++ Alojz ZALAR in Milena JURANČIČ
2. ++ Jožefa in Anton STERLE
3. + Anton ŠPEHAR
ob 7.30h za farane

Stari trg

10.00h

STARI TRG: SPOVED
MED 14.30 IN 16.30

B. Polje

ob 8.30h

SOB

19.12.

NAŠE OZNANILO

Stari trg

Urban, pp

2. ++ iz družin TRUDEN in BAŠA

++ Anamarija OKOLIŠ, obl.
2. za blagoslov in Božje varstvo v družini
+ Bogdan CINDRIČ, obl.
2. + Anton JOZELJ, obl.

OZNANILO ŽUPNIJ STARI TRG PRI LOŽU IN BABNO POLJE
let. 48 številka: 14 dne: 22. november 2020 ● www.zupnija-staritrg.si ● FB:@svetijurijst
ŽUPNIJSKI URAD STARI TRG PRI LOŽU
ODGOVARJA: žpk. Blaž DOBRAVEC 031/771-113
blaz.dobravec@gmail.com
duhovni pomočnik Anton: 041/315-788
bolniška župnija LJ: 01/232-04-49

ADVENT JE PRED VRATI

Ves svet živi nek poseben čas, ki je za
mnoge zelo čuden, naporen in težak. Novi
korona virus je močno zarezal tudi v naše
ustaljene navade. Verniki smo prikrajšani
za slavljenje naše vere v občestvu in s tem
nam manjka nekaj bistvenega. Upam, da
izkušate željo po skupnem obhajanju
zakramentov. Prenosi bogoslužij po
radiu, TV ali preko spleta so
nadomestek, ki ni slab, vendar
ne daje pravega vzdušja za
doživetje bližine Gospoda ter
srečanja s sobrati in sestrami.
Že sam vstop v Božjo hišo je
dogodek, ki nas želi za nekaj
časa ločiti od vsakdanjosti in
opravkov ter nas približati živi
duhovni stvarnosti in navzočnosti.
Božjo hišo si moramo zato vsaj
začasno
napraviti
doma.
Osvežite,
prenovite ali na novo postavite t.i.
»bohkov kot«. To je lahko sedaj tudi
adventni venec in kasneje jaslice. Letošnji
advent in božič bosta v marsičem
zgodovinska. Naj bosta polna miru.
Dobrote. Iznajdljivosti. Nesebične pomoči
in ljubezni. Kje dobiti moč za vse to?
Pri Gospodu Jezusu! V molitvi, v
zakramentih, zlasti v evharistiji in spovedi,
ki ju kljub epidemiji v naši župnijski hiši
lahko prejmete! Zahrepenite po bližini
Gospoda, ki prihaja! Odprite se Življenju,
ki ga daje Beseda.
-IZDELAVA PRAVEGA VENČKA (ostale
izvedbe so fake ): Adventni venec ni le
okras stanovanja, ampak želi biti središče,
okrog katerega se spletajo molitve vseh
družinskih
članov
v
pričakovanju

URADNE URE:
LE PO TELEFONU ALI E-POŠTI. Župnika po telefonu zagotovo dobite ob ponedeljkih med 11.00 in 12.00 ter ob četrtkih
med 16.00 in 18.00h. REDNO SPREMLJAJTE SPREMEMBE, KI
JIH OBHAVLAMO NA SPLETNI STRANI ALI NA FB-ju.

božičnega praznika. Sestavljajo ga v krog
povezano zelenje. Krog predstavlja Boga.
Zelenje je znamenje življenja, katerega
rojstvo
pričakujemo.
Vijolične
sveče
predstavljajo resnost ter tudi spokornost
molitvene priprave na rojstvo Boga v mojem
srcu. Tretja svečka je lahko rožnate barve,
saj predstavlja nedeljo veselja. Veselimo se
ker je polovica adventa že za nami,
Božič z devetdnevnico že skoraj trka
na vrata. Ponekod na 1. sv. večer
na sredino venca postavijo veliko
belo
svečo,
ki
predstavlja
novorojenega, Luč, ki je iz nebes
prišla med nas. Na zelenje damo
lahko
tudi
nekaj
primerne
dekoracije (nikakor ne preveč).
BLAGOSLOV
ADVENTNEGA
VENCA: Gospod naš Bog, slavimo te
zaradi tvojega Sina Jezusa Kristusa. On je
Emanuel, upanje vseh ljudstev; on je Modrost,
ki nas uči in vodi; on je Odrešenik slehernega
naroda. Gospod Bog, naj pride na nas tvoj
blagoslov, ko bomo prižgali svečke na tem
vencu. Naj bo ta venec in njegova luč znamenje
Kristusove obljube, da nam bo prinesel
odrešenje. Naj pride kmalu in ne odlaša. To
prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

-PREJEM OBHAJILA IN SPOVEDI: oba
zakramenta
lahko
prejmete
le
po
predhodnem naročilu pri župniku. Pokličite
na 031 771 113, da rezervirate prosti
termin. K sveti spovedi lahko v Starem trgu
pristopite vsak petek med 16.00 in 18.00.
Sveto obhajilo lahko v Starem trgu prejmete
vsako soboto med 16.30 in 17.00. Ter ob
nedeljah med 7.30 in 9.30. V Babnem Polju
se obhajilo deli v soboto ob 15.30. K sveti
spovedi lahko Babnopoljci pristopite ob
sobotah od 14.30 naprej.

-OBISK BOLNIKOV: Na prvi petek v decembru, 4.12. bo župnik obiskoval starejše
po domovih. Kjer zaradi bolezni ali drugih
okoliščin ne morete sprejeti rednega obiska
duhovnika na domu to predhodno sporočite
v župnišče.
-SV. MIKLAVŽ v Dolino in v P olje pride
na Miklavžev večer, 5.12.. Starši otrok do
vključno 5. razreda OŠ prijavite svoje otroke
do petka, 27.11.. Prijave z imenom, priimkom, naslovom ter letnikom rojstva otroka
pošljite na e-mail: bernarda.okolis@gmail.com
V povratni pošti vam bo ga. Bernarda sporočila vse potrebne informacije. Hvala občini
Loška dolina in župnijski Karitas za financiranje letošnjega obdarovanja, ki bo za vse
prijavljene otroke brezplačno.
-BREZMADEŽNA: praznovanje Brezmadežnega spočetja Device Marije boste kot
vse nedelje in praznike v »korona« omejitvah praznovali doma. Če je le mogoče si
bogoslužje praznika oglejte po TV ali na
spletu. V krogu družine zmolite kako daljšo
molitev k Devici Mariji (rožni venec,….)
-BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: se začne v
torek, 15.12. Po vsej verjetnosti jo boste
obhajali zasebno v krogu družine. Na naši
spletni strani vas bo za vsak dan čakalo razmišljanje ter predlog za pogovor z molitveno
spodbudo.
- SPOVED PRED BOŽIČEM: v nedeljo, 20.
12. bo med 14.30 in 16.30 v cerkvi (g. Sandi
-Grahovo), kaplaniji (g. kaplan JanezCerknica) ter v župnišču (župnik Blaž) možno prejeti zakrament svete spovedi. Za prejem svete spovedi se morate obvezo predhodno naročiti pri župniku, ki vas bo uvrstil na
seznam k prostemu spovedniku ob določeni
uri!
-PRILAGOJEN POTEK VEROUKA: kateheti staršem veroučencev pošiljamo vsak prvi
in tretji ponedeljek v mesecu gradimo za
»verouk na daljavo«. Odziv in delo večine
VSAK PREJEM ZAKRAMENTA LAHKO
PREJMETE LE ZDRAVI VERNIKI (brez
vsakršnih ! simptomov respiratornih bolezni). ČE JE KDO OD DRUŽINSKIH ČLANOV POZITIVEN IN OSTALI NIMATE
URADNO ODREJENE KARANTERE, PROSIM, DA VSEENO NE PRISTOPATE K ZAKRAMENTOM, SAJ OBSTAJA VELIKA VERJETNOST ŠIRJENJA OKUŽBE! LEPO PROSIM, DA JE VSAK ODGOVOREN DO SEBE
IN DRUGIH! ZA ŽIVLJENJA GRE! Blaž, žpk

otrok je zelo spodbuden! Hvala staršem za
posredovanje gradiva ter spodbude. Ko
veroučenec/ka naredi vse 4 kateheze, naj
jih starši kot scan ali fotografijo pošljejo na
e-mail kateheta. Naloge bodo služile kot
del zaključne ocene.
BESEDE NEČAKA JANEZA KVATERNIKA OB SLOVESU
NAŠEGA ROJAKA, DUHOVNIKA MSGR. DR. PETRA
KVATERNIKA:
Letošnjega januarja je stric Peter Kvaternik
obhajal 70 let življenja. Ob njegovem jubileju
smo se sorodniki v velikem številu zbrali na
Dobrovi, najprej pri sv. maši v župnijski cerkvi,
nato še k večurnem druženju v župnijski dvorani. Vesel je bil, da smo prišli skupaj. Takrat
se nismo zavedali, da je to zadnje druženje
»žlahte« z njim. Presenečal me je s svojimi
številnimi zamislimi, kaj bi se dalo v življenju
Cerkve izboljšati: tako na ravni župnije, kot na
ravni škofije. Idej mu res ni zmanjkalo. Med
druge jih je več let imel možnost širiti kot voditelj nadškofijske pastoralne službe in predavatelj na Teološki fakulteti. Hkrati je vse do zadnjega kritično spremljal tudi dogajanje v naši
slovenski družbi. Dal bi mu tudi oznako
»garač«. Ko se je iz župnije Škofljica, kjer je
zgradil skupaj z verniki novo, moderno cerkev
in župnijski dom, se je zavzeto lotil nalog v
raznih cerkvenih službah. Zdelo se mi je, kot
da ni znal reči: Ne!, oziroma da je premalo pazil na svoje zdravje. Kljub napredujoči bolezni
mi je še letos poleti razlagal, da bi rad izdal še
pregled del arhitekta brata Franceta in prav
tako nekakšen obširnejši povzetek svojih pastoralnih pogledov. Bil je tudi hudomušen. En
primer: Ko sem ga letos obiskal v bolnišnici, je
že težko govoril. Na moje vprašanje, kako mu
gre, je z rahlim nasmeškom polglasno dejal:
»Umrčkat' bo treba!« Je slutil, da bo njegova
bolezen hitro napredovala? Morda. V zadnjih
letih ni bil več predavatelj, a je vseeno imel
opravka z enim izpitom; čakal ga je namreč
»izpit« iz sprejemanja bolezni in svoje nemoči
v njej. Potrpežljivo jo je prenašal. Ni pa si
mislil, da bosta 1. in 2. val epidemije koronavirusa tako neusmiljeno butnila vanj – zaradi
preventivnih ukrepov ga zadnje tedne nismo
mogli obiskovati. Obiskoval in tolažil ga je edino Gospod Jezus po svetih zakramentih, On, ki
ga je poklical za svojega oznanjevalca in ga bo
nekoč nagradil za 46 let zveste službe.
G. Peter bo pokopan v krogu najbližjih sorodnikov v
družinskem grobu v Viševku. Skupno pogrebno
mašo zanj, bomo imeli po koncu epidemije.

• ŽUPNIK VSE OZNANJENE MAŠE DO NADALNJEGA MAŠUJE ZASEBNO •
PON

23.11. Stari trg

ob 18.00h

2. Mariji v zahvalo za uslišano prošnjo za zdravje

Klemen I. pp-muč

TOR

24.11. Stari trg

ob 8.00h

25.11. Stari trg

ob 18.00h

26.11. Stari trg

ob 18.00h

27.11. Stari trg

ob 18.00h

Virgil in Modest, šk

SOB

ob 18.00h

29.11. Stari trg

ob 7.30h

ob 10.00h ++ Franc, obl. in Uroš MLAKAR

2. + Jernej DROBNIČ, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ MEHAČEVI

30.11. Stari trg

ob 18.00h

+ Slavka ŽNIDARŠIČ

1.12.

2. Julijana ŽNIDARŠIČ, obl.
Stari trg

ob 8.00h

2.12.

Stari trg

ob 18.00h

DAROVE ZA PUŠICO LAHKO NAKEŽETE TUDI NA ŽUPNIJSKA TRR. Namen: PUŠICA. Sklic:
SI99. Velika hvala za podporo, saj tudi v omejitvah normalo plačujemo vse tekoče račune
ter izvajamo različna vzdrževalna dela. Velika hvala za vso podporo!
ŽUPNIJA STARI TRG PRI LOŽU, P ot na Ulako 5, 1386 Stari trg TRR: SI 56 1915 0500 4075
702
ŽUPNIJA BABNO POLJE, Babno P olje 83, 1386 Stari trg TRR: SI 56 1914 6501 3660 468

+ Justin BAVEC, 7. dan
2. za vojne žrtve na Rabu

Natalija, muč

3. ++ Antonija ŠIRAJ in Mira Ivančič
ČET

3.12.

Stari trg

ob 18.00h

PET

4.12.

SOB

5.12.

Stari trg

ob 18.00h

6.12.

Stari trg

ob 18.00h

Stari trg

ob 7.30h

+ Franci ŠPEH
2. ++ družini ŠPEH in PAVLIČ

2. ADVENTNA
NEDELJA
Stari trg
(Mr 1,1-8)
B. Polje
sv. Nikolaj
zavetnik
Babnopoljske
župnije

živi in ++ iz družin KLANČAR in BAVEC

2. ++ Anton, obl. in družina MODIC

1. SOBOTA

NED

+ Ana ZADEL in vsi ++ iz družine ŠPEH
2. za zdravje in srečno vožnjo

Frančišek Ksaver

1. PETEK

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE
FARNE CEKRVE:
29. november — Kozarišče – I. skupina
6. december— Iga vas
13. december— Siga
20. december — Lož – stari del

++ družina NANUT (Podgora)
2. po namenu

Eligij, šk

SRE

za farane
2. ++ Francka in Feliks ULE, obl.

ANDREJ, ap

TOR

+ Frančiška KANDARE
2. ++ Jože URBIHA in Božo KOMIDAR

1. ADVENTNA
NEDELJA
Stari trg
nedelja
Karitas
(Mr 13,33-37)
PON

++ Jožef in Janez KRAŠEVEC, obl.
2. živi in ++ sorodniki ŠPEH

28.11. Stari trg

Katarina Labouré

NED

++ Alojzija in Franc AVSEC, obl.
2. živa in ++ družina RAVŠELJ

Valerian, šk

PET

++ Vinko in Marija KOČEVAR (Šmarata 5)
2. Alojz LEKŠAN, obl.

Katarina Sinajska

ČET

+ Neža KOMIDAR, obl. in ++ KOMIDAR
2. Vinko KRAŠEVEC

Andrej Dung, muč

SRE

++ družina ŠTRUKELJ

++ starši Anton in Terezija BARAGA (Kozarišče)
2. ++ Ivan in družini ONUŠIČ in KANDARE

ob 10.00h + Malči LEKŠAN
ob 8.30h

za farane
2. za čebelarje
3. ++ Marija in Martin TROHA, obl.

