NAŠE OZNANILO
letnik: 39
številka: 18
dne: 04. 12. 2011

STARI TRG PRI LOŽU

BABNO POLJE

PRIČAKOVANJE - ADVENTNI ČAS
Kadar se veselimo ali kaj nestrpno pričakujemo, bi radi delili svoje občutke
z vsemi ljudmi. Stari so to vedeli. Vedeli so tudi, da je skupna molitev
močnejša, pristnejša, da pomaga tudi omahljivcem in neevernežem …
Danes se zapiramo vsak v svoj dom, v svoje srce. Jezus pa pravi: »Kjer sta dva ali
trije zbrani v mojem imenu, sem jaz med njimi«. Zato ne zamahnimo z roko, kadar nas
vabijo v skupnost, ne ograjujmo se vsak v svoj duhovni kotiček ali še več: povabimo
sami tudi druge, da bi skupaj upali, pričakovali … se veselili. Kristjani se tako vsako
leto pripravljamo na Jezusovo rojstvo. Naše domove pa v tem času krasijo adventni venci s štirimi svečami. To je zunanje znamenje naše priprave. Kdor se bo omejil
samo na to, bo storil zelo malo ali skoraj nič. Za Jezusov prihod
je pomembna duhovna priprava, saj Jezus želi stopiti v naša
srca, spremeniti naše življenje in nas napraviti deležne Božje
ljubezni. Zato nas bo Jezusova beseda v štirih adventnih nedeljah še posebej spodbujala k razmišljanju k bolj poglobljenemu duhovnemu življenju. V Cerkvi in doma bodo ves adventni
čas krasili naše domove prav adventni venci. Njegova okrogla
oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje govorijo
o življenju, o Jezusu Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika
vijolične barve predstavlja upanje, da bo tema premagana. Štiri
sveče imajo posebno simboliko:
– predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje in konec sveta);
– predstavljajo štiri strani neba: sever, jug, vzhod in zahod, kar govori o univerzalnosti
Kristusovega učlovečenja za ves svet in vse ljudi;
– predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne
samo za tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji,
ampak je pomembno za vse čase in vsako dobo;
– predstavljajo človekovo življenje; (ob rojstvu) prižgana
sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo
vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tu zemeljsko
minljivost.

Naj bo resnično adventi venec kraj srečanja molitve
vseh družin in prijateljev.

PON.
5. 12.

Lk
5, 17-26

Viševek 17.00 +druž. Ravšelj, št. 5
Stari trg 17.00 +Jože in Marija Mlakar, obl.
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

TOR.
6. 12.

Mt
18, 12-14

Podub 17.00 +Venčeslav Lekšan
Stari trg 17.30 +Franc Kočevar (sv. Ana)
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

SRE
7. 12.

Mt
11, 28-30

Stari trg 17.30 v čast Svetemu Duhu (dvorana)
(po maši pol ure češčenja Sv. R. T. in molitveno občestvo
Gost bo g. Igor Lovišček, vabljeni)
Podgora 17.00 +Frančiška Antončič

ČET
8. 12.

Lk
1, 26-38

Stari trg 8.00 +Janez, Kristina Mlakar
Stari trg 17.00 +Frančiška Okoliš, 5. obl.
Babno Polje 17.00 + Ana in Janez Žnidaršič

PET
9. 12.

Mt
11, 16-19

Stari trg 17.00 +Marija Porok, obl.
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Podub 17.00 +Janez, Marija Kraševec

SOB
10. 12.

Mt
17, 10-13

Stari trg 17.00 +Franc Truden, brat, starši Kos
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Podgora 17.00 +Jože, Neža Šumrada

Loretska Mati Božja

NED
11. 12.

Jn
1, 6-8.1928

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 +Ivanove (BP 24)
Stari trg 10.00 +Terezija Mlakar, obl. (Koz. 37)

3. ADVENTNA
NEDELJA

PON
12. 12.

Mt
21, 23-27

Stari trg 17.00 +Franc Mlakar, 4. obl
Stari trg 17.00 +sestre Antončič
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)

TOR
13. 12.

Mt
21, 28-32

Stari trg 17.30 +Janez, starši, sestri Bavec
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Podgora 17.30 +družina Mramor in Ule

SRE
14. 12.

Lk
7, 18b-23

Stari trg 17.30 +Franc, Terezija Onušič
Stari trg 17.30 +Viktor Baraga, 4.obl.
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T. in molitveno
občestvo)

ČET
15. 12.

Lk
7, 24-30

Stari trg 17.00 +Ivan, Marija Strle
(kapela, po maši pol ure češčenja Sv. R. T.)
Babno Polje 17.00 za rajne po namenu Očenašev
STARI TRG - BIBLIČNA SKUPINA po češčenju

PET
16. 12.

Jn
5, 33-36

Stari trg 18.00 +Anton Kandare, 20. obl.
Stari trg 18.00 +Janez, družina Kandare
(cerkev, po maši pobožnost MARIJO NOSIJO)

Začetek božične
devetdnevnice

SOB
17. 12.

Mt
1, 1-17

Stari trg 18.00 + Marija Ravšelj, št. 5
Stari trg 18.00 +Justina Mlakar, sorodniki
(cerkev, po maši pobožnost MARIJO NOSIJO)

Božična
devetdnevnica

sv. Nikolaj

sv. Ambrozij
Brezmadežno
spočetje Device
Marije

sv. Lucija,
mučenka

sv. Janez od Križa

NOVA INTERNETNA STRAN:
Oznanila, dogodke in obvestila si lahko pogledate tudi na internetni strani:
hp://www.zupnija-staritrg.si

NED
18. 12.

Lk
1, 26-38

Stari trg 7.30 za župljane obeh župnij
Babno Polje 8.30 Anton Jozelj, 13.obl.
Stari trg 10.00 +Terezija Baraga (Koz.)

4. ADVENTNA
NEDELJA

a
SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE IN OBHAJALCEV
Vabljeni ste na srečanje bralcev božje besede in vsi obhajalci, ki bo v soboto 10.12.2011 ob 10 uri (srečanje
bo v kaplaniji). Gost bo duhovnik Marijan Peklaj, profesor na Teološki fakulteti.
a
SESTANEK STARŠEV ZA 6. in 7. RAZRED
11. decembra 2011 bo ob 8.30 uri sestanek za starše 6. in 7. Razreda. Vsi lepo povabljeni.
a
SESTANEK KOLEDNIKOV
11. decembra 2011 bo po drugi sveti maši (okoli 11h) sestanek za koledovanje. Vsi lepo povabljeni.
Dobimo se v kaplaniji.
a
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
18. decembra 2011 bodo skavti pri obeh svetih mašah prinesli Luč miru iz Betlehema. Skavti bomo
kot vsa leta poskrbeli tudi za sveče, kdor pa ima doma ohišje sveče iz prejšnjih let naj ga prinese s
seboj.
a
VERSKI TISK ZA LETO 2012
Družina: 78 € (do 1. 2. 2012), Ognjišče: 26,40 €, Mohorjeve knjige: 44 €, Misijonska obzorja: 9 €.
OSTANITE ZVESTI NAROČNIKI IN BRALCI VERSKEGA TISKA, KI ŠIRI BOŽJO BESEDO.
a

V župnišču lahko dobite božične kartice, kadilo, dušice, kadilnice in Marijanski koledar.

a
DUHOVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK JEZUSOVEGA ROJSTVA (BOŽIČ)
Pred nami je duhovna priprava na praznik Jezusovega rojstva. Začela se bo po 4. adventni nedelji. Štiri
dni bo spovedoval duhovnik od drugod. Spovedovanje tujega spovednika bo od 19. decembra do 22.
decembra. 16. decembra se bo začela božična devetnevnica k kateri ste povabljeni še zlasti otroci.

a
Ob 90 letnici Stankota Gerbec, dolgoletnega cerkovnika in ključarja v cerkvi sv. Jakoba
v Pudobu se ga vsa župnija spominja in mu s hvaležnostjo kliče: Bog vas živi!
a Gospod nadškof Anton Stres je podelil Lojzki Lipovec nadškoﬁjsko priznanje in zahvalo
za dolgoletno igranje v cerkvenem mešanem zboru župnije sv. Nikolaja na Babnem Polju. Prav
tako je podelil nadškoﬁjsko priznanje in zahvalo za dolgoletno prepevanje Rozaliji Šoštarič,
Mariji Antončič in Jožeﬁ Sterle v cerkvenem mešanem zboru župnije sv. Nikolaja na Babnem
Polju.Vsem se zahvaljujemo tudi vsi župljani Babnega Polja, gospod župnik in gospod kaplan.
NIMAM GREHA - PRIPRAVA NA SVETO SPOVED
Vsi radi gledamo fotograﬁje. Čisto nekaj posebnega so fotograﬁje, ki so del našega osebnega
življenja. Fotograﬁje rojstva, fotograﬁje krsta, kakšnega rojstnega dneva ... Glej, koliko las je
imel še takrat moj oče ... Glej, kako lepo poročno obleko je imela mama ... Glej, na tej sliki se
kopam ... Glej, moja prva rojstnodnevna torta! Vrnemo se tja, kjer smo bili, v trenutke, prikazane
na slikah. Čisto jasno nam je, da slike niso žive. Toda ko jih gledamo, v nas nekaj zaživi. Mrtva,
zamrznjena slika dobi življenje v našem spominu. Vemo, da ni mrtva. V nas živi. Papir s podobo
je le pripomoček.Tudi greh je slika. In tudi greh je delček sekunde, trenutek slabega, kar smo
naredili. Prav je, da se znamo ustaviti in reči grehu greh, ga poimenovati in ga kot takega tudi
priznati pri spovedi. Greh je nekaj, kar sem storil, za kar sem odgovoren. Je nekaj slabega, kar
moram izbrisati iz svojega življenja. Slabo dejanje, ki ga bom ponavljal vsaj toliko časa, dokler
ga ne bom spoznal in priznal. Velika nevarnost naše duše je opravičevanje. Vsak greh je namreč
nastal nekje sredi življenja, sredi drugih okoliščin. Zato rečemo, da pač ni bilo mogoče drugače,
da smo bili prisiljeni v to. Radi se izgovarjamo, da so bile pač okoliščine take, da smo storili greh.
In ker so nas okoliščine premagale, tudi nismo odgovorni za ta greh. Zdi se nam, kakor da je vse
ena sama velika zmešnjava vzrokov in posledic, vplivov in moči in mi nimamo odgovornosti. In
ker ne morem prepoznati, kaj je tisto, kar je bilo narobe, se mi zdi, da greha ni...

...Vsako dejanje na tem svetu ima svojo predzgodovino in svoje posledice. Toda v nekem trenutku lahko zase rečemo: tega nisem storil narobe; moja dejanja so bila slaba. Prizadel sem,
užalil, razvrednotil. To dejanje je prineslo s seboj nekaj slabega. In temu rečem greh. Vztrajam
pri tem zato, ker Bog vztraja pri tem, da mi bo greh odpustil, če ga bom spoznal in se kesal.
Temu tudi služi spraševanje vesti. Namen spraševanja vesti je v tem, da spoznam resnico.
Spraševanje vesti je namreč kot ogledovanje fotograﬁj. Zvečer, preden zaspim, pomislim, kje se
je danes moje življenje ustavilo in zabolelo. Če tega ne bi storili vsak večer ali vsaj zelo pogosto,
bomo otopeli za greh in ga ne bomo več prepoznali. Zdi se nam, da je vse bolj ali manj dobro in
sčasoma ne prepoznamo več greha. Tudi živimo ne več polno, ampak površno. Spoved je kot
ogled fotograﬁj dogodkov, v katerih se je naše življenje ustavilo. Ta album je urejen in zapečaten.
Vzamem ga v roke in izročim Gospodu. Ostane mi pa samo tisto, kar sem prejel takrat, ko sem
si spraševal vest. Našel sem nekaj greha in še več svobode in sreče. Po spovedi to srečo in
svobodo nesem ven, da zaživi med ljudmi.
Hvaležni smo vam, ker soglašate, da sv. maše oddamo tistim duhovnikom, ki niso
na župnijah. V informacijo: duhovniki živimo od dobrote ljudi, ne od državne plače. Iz
hvaležnosti zaslužijo pokojni svojci in predniki vsake družine vsaj eno sv. mašo na leto.
Nehvaležno bi bilo, če bi nanje pozabili. Drugje opravljene svete maše: sorodniki Levec,
Zgonc, Janez Baraga 2 x, Janez Avsec, brat sestra Franc Tomec obl, druž. Komidar, druž. Kos,
starši Kordiš Truden, v čast sv. Marjeti za srečen porod, za blagoslov druž. Novak in Porok,
Franc Avsec Šmarata, Janez Baraga, rodbina Avsec, rodbina Mlakar, živa in +druž. Kandare Mihletovi, Ivan Perušek, druž. in rodbina Komidar, za duše v vicah, v čast Sv. Duhu v d. n., v zahvalo, brata Anton Jože Mlakar, Alojz Zalar 11. obl., Milena Jurančič 2. obl., Anton Vida Slavko
Mlakar Dane. Mariji v zahvalo, Viktor in družina Avsec, Leon in družina Šepec, družina in Jože Kočevar,
družina Lavrič, družina Bavec, po namenu, v zahvalo Materi Božji, Branko Gris (2x)
BRANJE BERIL

KRAŠENJE

STARI TRG

BABNO POLJE

11.
dec.

7.30 Helena Zabukovec
10.00 Janja Sterle, Mateja Strle

8.30 Jelka Ožbolt
Dušan Poje

Kozarišče
I. Skupina

18.
dec.

7.30 Magda Avsec
10.00 Rihard Strle, Tatjana Strle

8.30 Andraž Šoštarič
Kristjan Troha

Iga vas

Bralci beril se vrstijo po abecednem seznamu. Prosimo, da v primeru, če ne morete brati berilo, si
sami poiščete zamenjavo. Hvala za vaš trud in pripravljenost. BOG POVRNI!
Beremo berila in evangelije za nedelje in praznike: LETO B; berila in evangelije za delavnike: LETO I.
Krščevanje v Starem trgu je vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu. V torek pred tretjo nedeljo je
priprava za krst pri g. kaplanu s starši in botri. Z družinsko knjižico in rojstnim listom otroka se pred
tem oglasite pri g. župniku za vpis podatkov v Krstno knjigo in knjigo Status animarum.
Uradne ure:

Telefonske številke:

PON.

10.00 - 11.00 (žpk)

TOR.

13.30 - 15.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)

01/7058960 (župnišče) e-mail: janez.kebe@rkc.si
041/654441 (župnik)

PET.

10.00 - 11.00 (žpk)
10.00 - 11.00 (kpl)
Prvi petek: obiskovanje bolnikov
in ni uradnih ur.

Odgovarja župnik: Janez Kebe

01/7058961 (kaplanija)
040834660 (kaplan) e-mail: traven.bojan@gmail.com

01/2320449 (bolniška župnija Ljubljana)
Poslušaj Radio Ognjišče - na 96,8 MHz

