LETNE NAROČNINE
verskega tiska za leto 2013
- DRUŽINA – 88,40 €
- OGNJIŠČE – 27,00 €
- PRIJATELJ – 11,70 €
- MISIJONSKA OBZORJA – 9 €
- BOŽJE OKOLJE – 25,80 €
- BESEDA MED NAMI – 19,80 €
- MOHORJEVE KNJIGE 2014 – 44 €

- četrtek, 6. dec. - GOD SV. NIKOLAJA
V župniji Babno Polje, kjer je Miklavž
njihov zavetnik, bo obiskal pridne in
dobre otroke ter ostale - po sv. maši ob
18h.
- PRVI PETEK, 7. dec. - s kaplanom bova
obiskala bolne in ostarele po domovih in
jim prinesla Najsvetejše na dom.

Naročniki lahko že pridite iskat v farovž
Mohorjevke za leto 2013.
Ves verski tisk lahko naročite tudi v
farovžu, želim pa si, da bi vas čimveč
prejemalo tiskovino kar po pošti. Vse
naše dolgoletne pridne RAZNAŠALCE
verskega tiska (Družine in Ognjišča) lepo
prosim, da od vseh, ki jim redno prinašate
revije domov, zberete točne naslove, da
bomo na uredništvu uredili za pošiljanje
po pošti.
Upam, da zaradi tega ne bo kakšna
zamera ali da bo kdo celo odpovedal
časopis! Če bo stiska z denarjem, kar
povejte, bomo pomagali.
Čimveč berite verskega tiska!
DOGODKI PRED NAMI
- sreda, 5. dec. - MIKLAVŽEV VEČER
sv. Miklavža bomo lahko videli in ga
skupaj pričakali v farni cerkvi sv. Jurija v
Starem trgu zvečer ob 18h.

- sobota, 8. dec. – slovesni praznik
BREZMADEŽNEGA SPOČETJA
DEVICE MARIJE. Sveti maši bosta v
Starem trgu ob 8h in ob 17h in
v Babnem Polju ob 18h .
Vabljeni, da počastimo Brezmadežno
Božjo Mater Marijo, h kateri se tako radi
zatekamo, tudi z obiskom sv. maše.
- nedelja, 9. dec. - po godu svojega
zavetnika sv. Miklavža župnija v Babnem
Polju obhaja FARNO ŽEGNANJE
- LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
Tudi letos skavti in avstrijska Radiotelevizija (ORF) obljubljajo, da bodo
prinesli luč miru iz Betlehema. Skavti jo
bodo prinesli v našo cerkev že v nedeljo,
16. decembra k jutranji sveti maši.
Prav tako bo mogoče v času božične
devetdnevnice kupiti svečke za lučko
miru.

BRALCI BERIL

KRAŠENJE
in čiščenje

STARI TRG
ob 7.30h

STARI TRG
ob 10h

BABNO POLJE
ob 8.30h

9. dec

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

skavti

Martin TROHA
Olga TROHA

Nadlesk

16. dec.

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Tomaž KVATERNIK
Vida GORŠE

Ivanka GRAJŠ
Jan GRAJŠ

Podcerkev

telefonske številke:
žpk Boštjan Modic: 01/705-89-60 ali 040/500-996
kpl Erik Švigelj: 01/705-89-61 ali 041/959-384
bolniška župnija LJUBLJANA 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
Odgovarja: župnik Boštjan Modic

erik.svigelj@gmail.com

cerkve
v Starem trgu

- URADNE URE:
vsak dan
eno uro pred in takoj
po večerni sv. maši
v Starem trgu.
V nedeljo ni
uradnih ur.

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

letnik: 40
številka: 20
dne: 2.12.2012

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

ŠTIRI SVEČE
Štiri sveče so počasi izgorevale.
Prva je rekla: »Jaz sem mir, ampak
ljudje me ne znajo obdržati. Zdi se mi,
da mi ne preostane drugega, kot da
ugasnem.« In je ugasnila.
Druga pravi: »Jaz sem vera. Žal ne
služim ničemur. Ljudje nočejo vedeti
zame in zato nima smisla, da
ostanem prižgana.« Komaj je nehala
govoriti, je ugasnila.
Zelo žalostno pravi tretja sveča: »Jaz
sem ljubezen. Nimam moči, da bi še
naprej gorela. Ljudje me vse manj
cenijo. Svoje drage bolj sovražijo kot
ljubijo.« Počasi je tudi tretja ugasnila.
Nepričakovano... stopi v sobo otrok.
Ko vidi ugasle sveče, se prestraši
teme in reče: »Kaj vendar delate!
Morale bi goreti, saj veste, da se bojim
teme.« In ko to izreče, pade v jok.
Tedaj spregovori četrta sveča:
»Ne obupuj, otrok moj, ne joči. Dokler
bom gorela, lahko z mojim plamenom
ponovno prižgeš druge sveče. Jaz sem
upanje.«
S solznimi očmi prižge otrok nazaj
- s svečo upanja - ugasle tri.
Naj upanje v naših srcih nikoli ne
ugasne. Vsakdo od nas lahko kot ta otrok – z zaupanjem
ponovno prižge vero, mir,
ljubezen v svojem in srcih ljudi...

Babno polje - sv. Nikolaj

PRIŠEL JE ADVENT
Začenja se advent, čas pričakovanja,
ki je vedno milostni čas, bolj
vznemirljiv kot prazniki sami. Skupaj
z Marijo bomo potovali skozi adventne
tedne do Božiča.
Modro je vzeti za adventno nalogo,
spoznavanje življenjske poti kakšnega
od velikih ljudi preroških časov ali
svetnikov: Abrahama, Mojzesa,
Davida, preroka Izaija ali Jeremija,
Janeza Krstnika, Marijo ali Jožefa,
Avguština, pa tudi Slomška,
Grozdeta, Baraga, Vovka, Gnidovca,..
V adventu Cerkev priporoča, da si
vsak kristjan zase naredi program
romanja. Pot do cilja je pomembna.
Priprava na praznike, notranja in
zunanja, je bila vedno nekaj lepega.
Poteka v pričakovanju, kakor
romarska pot. Advent je pot proti
večnosti, ko pričakujemo "pravo"
srečanje z Gospodom. In med potjo se
človek čisti, da bo za praznike urejen
in lep - na pragu
večnosti pa
pripravljen.
LEP, UMIRJEN IN
BLAGOSLOVLJEN
ADVENT!

SVETE MAŠE:
PON

3.12.

Stari trg

PET
ob 17h

5.12.

++ sestre ANTONČIČ

2. RAVŠELJ Jožef
SOB

15.12

Stari trg

ob 17h

ob 18h

v zahvalo sv. Antonu

++ starši ANTONČIČ in družina RIGLER

Stari trg

ob 17h

+ BAVEC Terezija (Iga vas 7), obl.

2. za zdravje in blagoslov v družini

B. Polje

ob 18h

+ CVAR Vijekoslav (umrl v Kanadi), 7. dan

Stari trg

ob 17h

++ ŠUMRADA Jože in Neža

NED

16.12

Kozarišče

ob 18h

Stari trg

ob 7.30h za farane
ob 10h

Stari trg

ob 17h

+ AVSEC Ivan
2. starši in Ivanka ONUŠIČ

PET

7.12.

B. Polje

ob 18h

++ oče in sin Franc POJE (B. Polje 23a)

Stari trg

ob 17h

++ DROBNIČ Julijana in Milan
2. po namenu za duhovnika

SOB

NED

8.12.

9.12.

B. Polje

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva
PON

3.12.

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

Mt 8, 5-11

TOR

4.12.

sv. Janez Damaščan, duhovnik in cerkv. učitelj

Lk 10, 21-24

SRE

5.12.

sv. Sava, opat in puščavnik

Mt 15, 29-37

ČET

6.12.

sv. Nikolaj, škof, mučenec

Mt 7, 21.24-27

PET

7.12.

sv. Ambrož, škof in cerkv. učitelj

Mt 9, 27-31

na čast Materi Božji za zdravje

Stari trg

ob 8h

++ MLAKAR Kristina in Janez

SOB

8.12.

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE - praznik

Lk 1, 26-38

2. MODIC Anton, obl. in družina MODIC

NED

9.12.

2. ADVENTNA NEDELJA

Lk 3, 1-6

ob 17h

+ ANTONČIČ Ana, obl.

PON

10.12.

Loretska Mati Božja

Lk 5, 17-26

B. Polje

ob 18h

+ KOVAČ Tilka

TOR

11.12.

sv. Damaz I., papež

Mt 18, 12-14

Stari trg

ob 7.30h za farane

SRE

12.12.

Devica Marija iz Guadalupe

Mt 11, 28-30

ob 10h

+ MLAKAR Terezija (Kozarišče 37)

ČET

13.12.

sv. Lucija, devica in mučenka

Mt 11, 11-15

2. KOČEVAR Jože, obl.

PET

14.12.

sv. Janez od Križa, duhovnik in cerkv. učitelj

Mt 11, 16-19

SOB

15.12.

sv. Marija di Rossa, redovnica

Mt 17, 10-13

NED

16.12.

3. ADVENTNA NEDELJA

Lk 3, 10-18

10.12. Stari trg

ob 8.30h ++ Marija in družina TROHA - FARNO ŽEGNANJE
ob 17h

++ KOROŠEC Justina in Janez

Šmarata

ob 18h

++ KOČEVAR Vid, obl. in KOLENC Ljudmila

TOR 11.12. Stari trg

ob 17h

++ ŽAGAR Vlado, Vladimir in Milka
2. na čast sv. Tadeju

B. Polje
12.12. Stari trg

ob 18h

++ KOVAČ Tilka in KONC Marija

ob 17h

++ BAVEC Janez in starši
++ za žive in pokojne iz družine OŽBOLT
2. na čast Materi Božji za zdravje

ČET

ob 8.30h + KOVAČ Tilka in Boris

ob 18h

2. v zahvalo za zdravje in v dober namen

SRE

++ BAVEC Franc, Jožefa in Gregor (Nadlesk)

B. Polje

B. Polje
PON

za žive in pokojne iz družine BARAGA

2. starši ŽAGAR in VEBER, obl.

2. za zdravje in Božje varstvo
6.12.

++ TOMEC Franc, brat in sestra

B. Polje

na čast Sv. Duhu
ČET

++ GEONELI Stanko
++ MLAKAR Franc, obl. in MLAKAR Uroš

2. za srečno operacijo
SRE

ob 17h

++ starši STERLE (Stari trg)
2. starši KORDIŠ in TRUDEN

TOR 4.12.

14.12. Stari trg

13.12. Stari trg

ob 17h

++ KRAŠEVEC Srečo in starši
2. družina KLANČAR BAVEC

B. Polje

ob 18h

v dober namen

(Cindrič Milka, B. Polje 66)

OBVESTILA:
ADVENT: Začenjamo advent - čas štirih
tednov priprave na Božič. Za razliko od
"časa med letom", ki je razviden po zeleni
bogoslužni barvi, je to čas v vijolični barvi,
barvi spokornosti in pričakovanja.
Pri sveti maši »Slave« ne molimo. Prav
tako začenjamo nov krog beril in
prebiramo evangelij po Marku (leto B).
V odgovoru na "skrivnost vere" pa v
adventu molimo: "Reši nas, Odrešenik
sveta, ki si nas s svojim križem in
vstajenjem odrešil!"

VERSKI TISK
Pred nami je mesec december, ko bomo
ponovno premislili, kaj bomo prihodnje
leto gledali, poslušali in brali (če bomo
sploh kaj brali). Upam si trditi, da je
slovenski verski tisk odličen. Vabim vas,
da ponovno preračunate in mogoče boste
le našli kakšen evro za redno naročilo na
versko tiskano besedo. Ni namreč
nepomembno, s čim si človek polni misli
in srce – kaj gleda, kaj posluša in kaj
bere. "Česar polno je srce, o tem usta
govore".

