v cerkvi pred oltarjem in si boste lahko
Luč miru sami ponesli domov.
- PRAZNIČNA SPOVED v nedeljo, 23. decembra, ob 15.30h bo
kratka priprava in možnost za spoved, na
voljo bo več dekanijskih duhovnikov!
- BOŽIČNI KONCERT Ženski pevski zbor Kr'snice vas v
nedeljo, 23. dec., ob 18h vabijo v
farno cerkev sv. Jurija v Starem trgu
na koncert božičnih in ljudskih
pesmi: BOŽIČNI DAR, pod vodstvom
Anemarije Štefančič z gosti. Naj vam
njihove pesmi ogrejejo srce v
pričakovanju božičnih praznikov.
Vabljeni!
- Na SVETE VEČERE vsa zbrana
družina pokropite in pokadite
domove. Vmes se moli rožni venec, konča
se pri jaslicah. Kadilo, oglje,
blagoslovljeno vodo, božične kartice,
jaslice, Marijanski koledar in Pratike
lahko dobite v farni cerkvi.
- v ponedeljek, 24. dec. bo v Starem trgu
ob 18h ti. OTROŠKA POLNOČNICA, ki je
namenjena predvsem za družine z malimi
otroki in starejše. Vsi ostali bomo prišli k
"pravi" POLNOČNICI. Praznične sv. maše
na BOŽIČ, 25. decembra, bodo še ob
7.30h in ob 10h v Starem trgu ter ob
8.30h v Babnem Polju.
- BLAGOSLOV KONJ: na sv. Štefana, 26.
decembra, bodo sv. maše po nedeljskem
razporedu. V Šmarati bo ob 14h
tradicionalni blagoslov konj.

- KOLEDOVANJE: Koledniki vas bodo
letos obiskali v soboto, 29. decembra.
Koledovanje bo potekalo v obeh župnijah.
Sestanek za vse kolednike bo v soboto,
22. decembra, ob 18h v kaplaniji. Zbirali
bomo darove za projekte slovenskih
misijonarjev. Vsem dobrotnikom
Bog povrni!
- BLAGOSLOV OTROK: na
nedeljo Sv. Družine bo pri vseh
nedeljskih mašah blagoslov
naših otrok. Prinesite tudi vaše
malčke, saj bo cerkev lepo
ogrevana.
- Zavod RIHTARJEVA
DOMAČIJA vas vljudno vabi na
dobrodelni koncert Božična
zgodba, ki bo v nedeljo, 6.
januarja 2013, ob 14.00, na god Svetih
treh kraljev - Gašperja, Miha in Boltežarja
v župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Babnem
Polju. Več na spletu: www.rihtarjevadomacija.si. Prostovoljni prispevki bodo
namenjeni prenovi Rihtarjeve domačije.
- GENERALNO ČIŠČENJE CERKVE:
v soboto, 22. decembra, ob 8h zjutraj
prosimo za čiščenje farne cerkve čimveč
pridnih žena in deklet. Zaradi del v farni
cerkvi, ko so mojstri nameščali nove
radiatorje v klopeh, se je nabralo veliko
prahu na klopeh, stolih, križevem potu in
oltarjih in je zato cerkev resnično
potrebna čiščenja! Prinesite s seboj tudi
metle, čistila, ter kakšen sesalec...

BRALCI BERIL
STARI TRG ob 7.30h

STARI TRG ob 10h

B. POLJE ob 8.30h

23. dec

Damjan RAVŠELJ, Helena TRUDEN

Vida MLAKAR, Zdenko TRUDEN

Jelka OŽBOLT, Nina POJE

25. dec.

Helena ZABUKOVEC, Ivana KODRCA

Alma PETRIČ, Ana ŽNIDARŠIČ

Martin TROHA, Olga TROHA

30. dec

Magda AVSEC, Marta ŠEBENIK

Anica ANTONČIČ, Anja TRUDEN

Ivanka GRAJŠ, Jan GRAJŠ

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

erik.svigelj@gmail.com

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje cerkve:
23. dec - Kozarišče – 1. skup.,
30. dec. - Iga vas
- 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: 21
dne: 16.12.2012

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
SVETI VEČER
Pomenljiva, lepa in že zelo stara je navada
kristjanov, da na svete večere (na večer
pred Božičem, novim letom in Sv. tremi
kralji) blagoslavljamo svoje domove.
Pri tem uporabljamo že blagoslovljeno
vodo in kadilo kot zunanje znamenje tega,
kar se dogaja v božičnih praznikih v srcih
kristjanov; namreč sebe, svoje najbližje in
svoje domove izročamo Gospodu.
Blagoslov začnemo pri jaslicah, potem ko
se zbere vsa družina.
Pripravimo žerjavico in kadilo,
blagoslovljeno vodo z vejico z
božičnega drevesca, prižgano
svečko (najbolje Luč miru iz
Betlehema) in se dogovorimo
za molitev. Spodobi se, da
molitev in blagoslov doma
začnemo in končamo s
primerno pesmijo. Nato gremo
v obhod našega doma (in
seveda vseh ostalih stavb).
Vmes molimo rožni venec
(Veseli del), ali vsaj desetko,
+ ki si ga Devica rodila.
Začetek in konec blagoslova
doma in molitve naj bo pri
domačih jaslicah. Jaslice popeljejo naše
misli v vas Jezusovega rojstva v daljnem
Betlehemu. Vsaka figurica je zgovorna,
sporoča nam veselo oznanilo: PRIHAJA
ODREŠENJE.

Babno Polje - sv. Nikolaj
POTRKAJ TUDI NA MOJA VRATA
Še vedno romaš od hiše do hiše in iščeš
prenočišče, prihajajoči Otrok življenja?
Še vedno nisi našel kotička, kjer bi se
lahko rodil? Potrkaj tudi na moja vrata!
Nisem kralj, ki ima zlato, kadilo in miro,
ampak le ubog pastir, ki pase ovce svojih
dni na kamnitih pašnikih življenja. Moj
dom je razmajan hlev, ki so ga nažrla leta
skrbi, prepletle pajčevine sebičnosti,
preluknjali črvi napuha, zaprašili oblaki
mlačne duhovnosti. Spim na slami
človeških slabosti in edina luč
je sveča Božjega usmiljenja. Pa
vendar si upam prositi: »Potrkaj
tudi na moja vrata!«
Zavil Te bom v odejo iskrenega
kesanja in položil v jasli svojega
srca. Odprl bom okna svoje
hiše, da bo žar Tvoje ljubezni
prodrl v svet oddaljenih in jih
privabil k sebi. Z zvonom Božje
slave bom preglasil Herode
današnjega časa, ki z
medijskega prostora pokopavajo
Boga v valove orkanov, v
ruševine potresov in bombnih
napadov, pod mrtvaški prt
ptičje gripe.
Potrkaj tudi na moja vrata, prihajajoči
Otrok življenja, da bom zaživel v kruhu
Tvoje ljubezni, s Teboj vdano pil kelih
trpljenja ter prinašal vero, upanje in
ljubezen vsem, ki Te potrebujejo na tem
lepem, a tolikokrat krutem svetu.

SVETO BOŽJE DETE, BLAGOSLOVE SVETE, NAJ NA VAS NATRESE IN MIRU PRINESE;
DA BO NOVO LETO, Z BOGOM SPET ZAČETO IN BO VAŠE DELO LEP USPEH IMELO.
Blagoslovljene božične praznike vam želiva vaša duhovnika Boštjan in Erik

SVETE MAŠE:
PON

17.12.

Stari trg

ob 17h

++ Janez in družina KANDARE

ČET

27.12. Stari trg

ob 17h

za zdravje

++ Marija, starši in bratje STERLE (Vrh)

2. na čast Materi Božji za zdravje

2. družina ŠFILIGOJ
TOR 18.12.

SRE

19.12.

Laze

ob 16h

+ KOTNIK Janez (Laze)

ob 17h

+ KANDARE Valentina, obl.

Stari trg

ob 17h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije

B. Polje

ob 18h

++ Tilka, Boris ter starši KONC

+ TROHA Alojzij (B. Polica), obl.

2. za blagoslov v domu in družini

2. GADŽA Vida

Stari trg

ob 17h

PET

28.12. Stari trg

+ GORŠE Jože, obl.
++ družina KANDARE in ŠTIREN

SOB

29.12

B. Polje

ob 18h

+ MLAKAR Bojan, obl.

Stari trg

ob 17h

++ starši BAVEC

2. KANDARE Jože (Rožnik 12), obl.
ČET

20.12.

Stari trg

ob 17h

21.12.

2. v zahvalo za zdravje in

++ oče in sin Anton ANTONČIČ

Podgora

ob 18h

za žive in pokojne dobrotnike kapele sv. Družine

++ družina MLAKAR in SRPAN

Kozarišče

ob 18h

+ ŠRAJ Jože, obl.

Stari trg

ob 7.30h za farane

2. za zdravje
PET

B.Polje

ob 18h

+ JOZELJ Anton, obl.

Stari trg

ob 17h

+ KRAJC Elizabeta, 7. dan

NED

30.12

ob 10h

2. ŠKERBEC Karol (Dol. Poljane)

NED

22.12.

B. Polje

ob 18h

++ POJE Fani in Ivan

Stari trg

ob 17h

+ ŽAGAR Zdravko

23.12. Stari trg

24.12.

Stari trg
Kozarišče

TOR 25.12. Stari trg

B. Polje
26.12. Stari trg

Lazar iz Betanije - božična devetdnevnica

Mt 1,1-17

18.12.

sv. Vunibald, opat - božična devetdnevnica

Mt 1, 18-24

+ PERUŠEK Ivan

SRE

19.12.

sv. Urban V., papež - božična devetdnevnica

Lk 1, 5-25

2. MLAKAR Anton (Bajer)

ČET

20.12.

sv. Vincencij Romano, duhovnik - božična devetdn.

Lk 1, 26-38

PET

21.12.

sv. Peter Kanizij, duhovnik - božična devetdnevnica

Lk 1, 39-45

SOB

22.12.

sv. Justina, redovnica - božična devetdnevnica

Lk 1, 46-56

NED

23.12.

4. ADVENTNA NEDELJA

Lk 1, 39-45

PON

24.12.

Adam in Eva, prastarši - SVETI VEČER

Mt 1, 1-25

ob 8.30h v zahvalo sv. Antonu za uslišano prošnjo

TOR

25.12.

BOŽIČ - zapovedan praznik Gospodovega rojstva

Lk 2, 1-14

ob 18h

+ OKOLIŠ Anamarija, obl.

SRE

26.12.

sv. Štefan, diakon - prvi mučenec

Mt 10, 17-22

2. MULEC Franc, obl.

ČET

27.12.

sv. Janez, apostol evangelist

Jn 20,2-8

PET

28.12.

Nedolžni otroci, mučenci

Mt 2, 13-18

SOB

29.12.

sv. Tomaž Becket, škof

Lk 2, 22-35

NED

30.12.

SVETA DRUŽINA

Lk 2,41-52

ob 7.30h za farane
+ TURK Marija

ob 16h

za sosesko sv. Benedikta - malo žegnanje

ob 24h

za farane

ob 7.30h + OKOLIŠ Janez

OBVESTILA:

ob 10h

++ Anton in družina KANDARE , obl.

- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA -

2. KOČEVAR Franc

pred nami je duhovna priprava na praznik
Jezusovega rojstva - BOŽIČ.
Od ponedeljka, 17. dec. , bo vsak večer po
maši POBOŽNOST MARIJO NOSIJO.
Vabljeni k večernim sv. mašam pred
božičem, tudi otroci!
Domača duhovnika bova na voljo za
SPOVED vsak dan eno uro pred mašo
in po potrebi tudi po maši.

ob 24h

++ KOVAČ Jure in Siniša ter družina VESEL

ob 7.30h ++ družina BENČINA
ob 10h

++ ZALAR Alojz in JURANČIČ Milena
2. NANUT Zdravko, obl.

B. Polje

GODOVI - PRAZNIKI in evangelij dneva
17.12.

ob 8.30h ++ TROHA Julijana in Janez
SRE

ob 8.30h ++ družina JOZELJ

TOR

++ starša Kristina in Ludvik STERLE, obl.
PON

B. Polje

PON

ob 10h
B. Polje

za žive in pokojne iz družin BAVEC - KLANČAR
2. MIHELČIČ Rok

++ družina KOS

SOB

++ družina LAVRIČ in starši ZABUKOVEC

ob 8.30h ++ KONC Jakob in Pepca, obl.

V Babnem Polju bo možnost za spoved v
torek, 18. dec., od 16h do 18h.
Otroke bomo spovedali v času verouka.
- OBISK BOLNIH IN OSTARELIH bo v petek, 21. decembra. Sporočite!
- LUČ MIRU IZ BETLEHEMA:
skavti nam bodo prinesli Luč miru v
nedeljo, 23. decembra, k nedeljski sv.
maši in nam ob tem prebrali poslanico
Luči miru. Plamen in sveče bodo na voljo

