- ZAHVALA ZA OZIMNICO v domu ostarelih
duhovnikov na Lepem potu v Ljubljani:
Dragi Boštjan, tebi in vsem darovalcem iz
župnije, se v imenu duhovniškega doma
zahvaljujem za pripeljane darove, ki nam bodo
zelo prav prišli. Veliko nam pomeni ta pozornost.
Lepo te pozdravljam. Peter Zakrajšek, voditelj
duhovniškega doma Mane nobiscum
- TEDEN ZAPOROV 2017: v tednu od 19. do
25. novembra v katoliški Cerkvi obhajamo
teden zaporov, ki nosi naslov: »TRUDIM SE«.
Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani
zavedali potreb zapornikov in njihovih družin,
žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih,
ki skrbijo za zapornike. Molimo v ta namen.
- SV. CECILIJA - v sredo, 22. nov. je god sv.
Cecilije, device in mučenke, ki je zavetnica
cerkvene glasbe in tudi naših cerkvenih
pevcev. 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
cerkvenim pevcem obeh župnij, pevcem iz
župnije Stari trg in župnije Babno Polje. Hvala
tudi organistoma Andreju in Niki ter
zborovodkinji Tanji in Klavdiji.
- ŽEGNANJE GORENJE POLJANE: pred godom
svojega zavetnika, soseska sv. Andreja na Gor.
Poljanah v soboto, 25. nov., ob 15h obhaja
žegnanjsko mašo. Vabljeni!
- MIKLAVŽEV PLES ZA MLADE: V soboto 25.
novembra bo v mladinskem centru v Cerknici
družabno srečanje za mlade z imenom
»Miklavžev ples za mlade«. Začetek bo ob 17h s
sv. mašo, sledil bo ples in družabne igre. Vsi
mladi od 9. razreda naprej lepo vabljeni. Vabi
dekanijski odbor za mlade.
- NEDELJA - JEZUS KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA - v nedeljo, 26. nov. zaključujemo
cerkveno leto s praznikom Kristusa, Kralja
vesoljstva.
- TEDEN KARITAS in DOBRODELNI KONCERT
KLIC DOBROTE : Teden Karitas bo od
ponedeljka, 27. nov., do prve adventne nedelje,
3. dec. Dobrodelni koncert KLIC DOBROTE z
naslovom »Kje sem doma?« bo v sredo, 29. nov.
2016 ob 20h z neposrednim prenosom na 1.
programu RTV Slo in Radia Ognjišče (v času
koncerta in tudi še ves december se zbirajo
sredstva za pomoč slovenskim družinam v
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

stiski.) Isti dan bo tudi tradicionalno romanje
sodelavcev Karitas na Ponikvo.
- PRVI PETEK: na prvi petek (1.12.) v mesecu
decembru bom obiskal bolne in ostarele in jim
prinesel Najsvetejše na dom.
- ŽEGNANJE V VRHNIKI: pred godom svojega
zavetnika, soseska sv. Frančiška Ksaverja v
Vrhniki obhaja v soboto, 2. decembra, ob
16.30h žegnanjsko mašo.

letnik: 45
številka: 16
dne: 19. nov. 2017

- ŽEGNANJE V BABNEM POLJU: pred godom
svojega zavetnika sv. Nikolaja župnija Babno
Polje v nedeljo, 3. oktobra, ob 8.30h obhaja
farno žegnanje.
- OBISK SV. MIKLAVŽA v LOŠKI DOLINI:
sv. Miklavž s svojim spremstvom nas bo obiskal
v farni cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju v
nedeljo, 3. decembra, ob 17h, in v cerkvi sv.
Jurija v Starem trgu torek, 5. dec., ob
18.30h. (po večerni sv. maši) Imena pridnih
otrok, ki bi se radi osebno srečali s sv.
Miklavžem, lahko priporočite v farovž.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem občini Loška
dolina za pomoč pri izvedbi srečanja z
Miklavžem.
- praznik BREZMADEŽNEGA SPOČETJA
DEVICE MARIJE, v petek, 8. dec. Skupaj z
Marijo se pripravljamo na prihod Odrešenika,
Božjega in Njenega Sina. Prosimo jo, da bi - tako
kot ona - tudi mi pripravili svoja srca za
Kristusov prihod. Vabljeni na Marijin praznik k
sv. mašam, ki bodo ob 8h zjutraj in 18h v
Starem trgu, in ob 16.30h v Babnem Polju.
- ČEBELARSKA maša, pri kateri se bodo naši
čebelarji priporočili svojemu zavetniku sv.
Ambrožu in se spomnili vseh pokojnih
čebelarjev, bo v nedeljo, 10. decembra, ob
10h v farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu.
KRAŠENJE IN ČIŠČENJE FARNE CEKRVE:
26. nov. - Iga vas
3. dec. - Siga
10. dec. - Lož - Stari del
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

26. nov.

Marija URBIHA
Helena TRUDEN

Luka BAVEC
Marija FORJANIČ

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

3. dec.

Ivana KODRCA
Jelka TRUDEN

Marjana ZGONEC
Mateja STRLE

Marija TROHA
Olga TROHA

10. dec.

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Romana NARED
Suzana KVATERNIK

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

- 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

SVETA SPOVED
»Korl, poglej, če je na stranskem
oltarju še kaj prostora, tu imam
osebo, ki je brez greha in je gotovo
svetnica«, je poklical župnik iz
spovednice, ko s spovedanko
nista mogla odkriti v njenem
življenju nobenega greha.
Če rečemo, da smo brez greha,
sami sebe varamo in resnice ni v
nas.
(1 Jn,1,8)

»Dva človeka sta
šla v tempelj molit,
eden farizej in
drugi
cestninar. Farizej
se je postavil in je
sam pri sebi tako
molil: ‚Bog,
zahvalim te, da
nisem kakor drugi
ljudje: roparji,
krivičniki, prešuštniki, ali tudi
kakor ta cestninar; postim se
dvakrat v tednu, desetino dajem
od vsega, kar dobivam.‘ Cestninar
pa je od daleč stal in še oči ni

Babno Polje - sv. Nikolaj

hotel povzdigniti proti nebu,
ampak se je trkal na prsi in
govoril: ‚Bog, bodi milostljiv meni
grešniku!‘ Povem vam: Ta je šel
opravičen na svoj dom, oni pa ne.«
(Lk 18,10-14).

Cerkev nas vabi k pogosti spovedi.
Nujno pa spada k spovedi skrbno
izpraševanje vesti. Če se ne
moremo spomniti nobenega greha,
potem duhovnik ne more dati
odveze: In jaz te odvežem tvojih
grehov… če pa grehov ni.
Duhovnik na
začetku vsake
spovedi tiho moli
nad spovedancem:
Bog, ki razsvetljuje
človeška srca, na ti
pomaga, da boš
prav spoznal svoje
grehe in dosegel
Božje usmiljenje.
Bodimo pozorni na to, ko gremo k
spovedi.

PON

20.11.

Stari trg

ob 18h

Edmund, kralj
18,35-43
TOR

21.11.

PET

+ Marija POROK, obl.
2. starši in brata Slavko in Ivan STERLE

(Podgora)

3. za rajne po namenu očenašev
Stari trg

ob 18h

Darovanje Device Marije

+ KRAŠEVEC Stanislav
2. Nežka in Janez NORMALI (Anžičkovi)

Lk 19,1-10

SRE

22.11.

Stari trg

ob 18h

Cecilija, mučenka
Lk 19,11-28
ČET

23.11.

24.11.

Katarina Aleksandrijska,
muč.
Lk 20,27-40
NED

26.11.

JEZUS KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
Mt 25,31-46
PON

27.11.

ob 18h

28.11.

29.11.

30.11.

Andrej, apostol
Mt 4,18-22

SOB

Stari trg

ob 18h

++ družina KOMIDAR (Nadlesk)

2.12.

Bibijana, mučenka
Lk 21,34-36

++ Lado KOČEVAR in starši BARAGA

TOR

Stari trg

ob 18h

++ Jože in Neža ŠUMRADA, obl.

+ KOČEVAR Vinko (Šmarata), obl.

Saba, opat in puščavnik
Lk 10,21-24

za sosesko sv. Andreja na Gorenjih Poljanah

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ MLAKAR Franc in Uroš, obl.

SRE

4.12.

5.12.

6.12.

ČET

7.12.

2. Janez in Marija KRAŠEVEC, obl.

Ambrož, škof in cerkv. učitelj
Mt 7,21.24-27

ob 8.30h

za farane (po namenu očenašev)

PET

Stari trg

ob 18h

++ Jožefa in Janez KRAŠEVEC, obl.

Brezmadežno spočetje
Device Marije
Lk 1,26-38

2. po namenu za Božje varstvo

8.12.

3. za rajne po namenu »očenašev«
+ Jernej DROBNIČ, obl.

SOB

9.12.

Peter Fourier, redovni ustan.
Mt 935-38;10,1.6-8

2. RAVŠELJ Alojzija
3. za vse pokojne iz Prenove
++ starši MLAKAR

(Babna Polica 9)

ob 16.30h

Stari trg

ob 18h

+ Terezija ROK, 30. dan

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.

na čast Sv. Duhu
2. za rajne po namenu »očenašev«

Stari trg

ob 18h

++ ANTONČIČ (Vrhnika)
2. Jakob in Terezija MLAKAR

Stari trg

ob 8h

+ RAVŠELJ Franc

ob 18h

++ starši ANTONČIČ in družina RIGLER
2. v zahvalo za opravljena dela

B. Polje

ob 16.30h ++ Antonija in družina LIPOVEC

Stari trg

ob 18h

++ starši URBIHA
2. za vojne žrtve naše župnije

Viševek

ob 16.30h

++ MEDIČ Darinka, ŽNIDARŠIČ Ana,
PETRIČ Zofija in DROBNIČ Julka
3. RAVŠELJ Franc

(molitvena skupina)

in za duše v vicah

2. STERLE Marta
Bl. Polica

2. KOČEVAR Franc in Slava, obl.

3. v zahvalo Mariji za uslišano prošnjo

++ Marija KANDARE in Alojzija LABOTIČ
2. za bolnike z multiplo in ADHD

2. v dober namen

Nikolaj (MIKLAVŽ), škof
Mt 15,29-37

B. Polje

ob 18h

2. Anton in Vinko MLAKAR

++ družina INTIHAR (Viševek 28)

Gor. Polja. ob 15h

Stari trg

za farane

ob 16.30h

3. na čast Svetemu Duhu za zdravo pamet

ob 18h

++ Janez in Kristina MLAKAR

ob 10h

Viševek

2. Ivana in Franc TRUDEN

Stari trg

ob 7h

Janez Damaščan, duhovnik
Mt 8,5-11

PON

2. Janez in Zofija AVSEC, obl.

ob 18h

Stari trg

++ za žive in pokojne
iz družine BAVEC in KLANČAR

+ Alojz, obl. in Marija STERLE

Stari trg

ob 16.30h za sosesko sv. Frančiška Ksaverja

ob 18h

ob 18h

ob 18h

Vrhnika

Stari Trg

Stari trg

Stari trg

3. v zahvalo za zdravje in
v zahvalo za 20 let skupnega življenja

+ France VEBER

+ STERLE Marta

ob 16.30h

3.12.

1. ADVENTNA NEDELJA
- nedelja Karitas
Mr 13,33-37

2. Marija PERKO, obl.

ob 8.30h

ob 16.30h

Filomen, mučenec
Lk 21,12-19
ČET

v zahvalo in v priprošnjo za zdravje

2. RAVŠELJ Franc

B. Polje

Viševek

Katarina Laboure, redov.
Lk 21,5-11
SRE

++ Srečo KRAŠEVEC in starši ANTONČIČ
3. starši MLAKAR in Anica MATIČIČ

Modest in Virgil, škofa
Lk 21,1-4
TOR

ob 16.30h

++ za žive in pokojne iz družine TRILLER

2. za Božje varstvo

Viševek
25.11.

B. Polje

NED
Stari trg

Andrej Dung Lac in
vietnamski mučenci
Lk 19,46-48
SOB

ob 18h

2. Mimi ZAKOVŠEK, obl.

Klemen I., papež mučenec
Lk 19,41-44

PET

1.12.

+ MODIC Anton, obl.

Stari trg

Edmund Campion, mučenec
Lk 21,29-33

NED

10.12.

Stari trg

2. ADVENTNA NEDELJA
Mr 1,1-8

ob 7h

za farane

ob 10h

++ BAVEC, obl. (Nadlesk sv. Štefan)
2. za pokojne čebelarje naše župnije
3. STERLE Marta

B. Polje

ob 8.30h

+ TROHA Martin, obl.

