NAŠE OZNANILO
letnik: 39
številka: 19
dne: 18. 12. 2011

STARI TRG PRI LOŽU

BABNO POLJE

JEZUSOVO ROJSTVO - BOŽIČ
Božični prazniki nam predstavljajo začetek našega življenja, začetek upanja,
veselja in sreče. Božični praznik, je praznik Gospodovega rojstva, praznik otipljive ljubezni našega Boga do človeštva in do vsakega izmed nas. Z odprtim
srcem za božje lahko slišimo, da nas ta majhen otrok ljubi, želi se nam izročiti,
želi povedati samo, da nas neizmerno ljubi, da stopa iz samih nebes po Mariji
v ta svet, kjer hoče zaradi zla prevladovati tema, namesto življenja smrt. Bog
Oče želi, da ta Novorojeni, ta njegov božji Sin in njegova ljubezen tudi danes
postane človek. Pogosto se sprašujemo, kakšen je Bog. Ne moremo si ga predstavljati, nobena prispodoba ni dovolj popolna, da bi bila zanj primerna. Ko tako
naš razum in naše besede omahujejo pred Božjo skrivnostjo, nam prihaja Bog
sam naproti. Postane človek, da bi lahko v knjigi njegovega življenja brali, kdo
in kakšen je. Ker mi ljudje s svojimi napori ne moremo priti Bogu dovolj blizu,
nam prihaja naproti On sam. In da bi ga lahko razumeli, je postal eden izmed nas.
Ne le da govori po človeško, ampak po človeško tudi čuti, trpi, se veseli in na
koncu celo umre. Jezus v jaslicah, odvisen od drugih, nam govori, da brez nas ne
more ničesar storiti. Od nas pričakuje pripravljenost
na sodelovanje. Marija in Jožef sta bila njegova prva
sodelavca. Zato tudi Bog potrebuje naše sodelovanje,
da nas lahko odreši. Nič ne bo naredil namesto nas in
brez nas. Zato se v tem božičnem času vsakemu od
nas zastavlja vprašanje, koliko je v nas pripravljenosti
za solidarnost z drugimi in za sodelovanje z Bogom?
Jožef in Marija sta opustila svoje prvotne življenjske
načrte, ki sta jih imela, preden ju je doletela Božja izvolitev. Podobno pozneje apostoli, ki so takoj pustili
svoje čolne in mreže in šli za Jezusom. Nebogljeno Dete v jaslicah pričakuje nekaj te velikodušnosti tudi od nas in čaka na našo pripravljenost, da se vključimo
v veliko delo odrešenja človeštva, da vsak dan sprejmemo Očetovo voljo in jo v
čim večji zvestobi izpolnimo. Naj nas torej moč Božjega Sina napolni z veseljem,
odrešenjem saj bomo le lahko tako postali njegovi prijatelji in sodelavci. Tedaj se
bo rodil tudi v našem srcu, tedaj bo na svoj rojstni dan postal naš prijatelj.
VESELE, BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE
Vam želita župnik Janez in kaplan Bojan

PON
19. 12.

TOR
20. 12.

SRE
21. 12.

ČET
22. 12.

PET.
23. 12.

SOB.
24. 12.

NED.
25. 12.

Lk
1, 5-25

Stari trg 18.00 + starši Frbežar
Stari trg 18.00 +družina, Karol Škerbec (Dol. Poljane)
DUHOVNA OBNOVA, spoved od 15.30 dalje
(po maši pobožnost MARIJO NOSIJO)

Lk
1, 26-38

Stari trg 18.00 + Marija Sterle, Vrh
Stari trg 18.00 +Stanko Geohelij
DUHOVNA OBNOVA, spoved od 15.30 dalje
(po maši pobožnost MARIJO NOSIJO)

Začetek duhovne
obnove in božična
devetdnevnica

Lk
1, 39-45

Stari trg 18.00 + starši Kraševec Šraj
Stari trg 18.00 +Marija Turk
DUHOVNA OBNOVA, spoved od 15.30 dalje
(po maši pobožnost MARIJO NOSIJO)

Božična
devetdnevnica

Lk
1, 46-56

Stari trg 18.00 + druž. Ravšelj, Markovec
Stari trg 18.00 +starši Tišler, Janež
DUHOVNA OBNOVA, spoved od 15.30 dalje
(po maši pobožnost MARIJO NOSIJO)

Božična
devetdnevnica

Lk
1, 57-66

Stari trg 18.00 + druž. Marinčič
Stari trg 18.00 +Zdrave Nanut, obl.
Spoved domačega spovednika 17.00
(po maši pobožnost MARIJO NOSIJO)

Božična
devetdnevnica

Mt
1, 1-25

Babno Polje 16.00 +Siniša, Jure Kovač in družina Vesel
SVETA MAŠA ZA OTROKE NA BOŽIČNI VEČER
Stari trg 18.00 + Anton, druž. Modic
Stari trg 18.00 +Helena Mlakar, obl.

prvi sveti večer

Jn
1, 1-18

Stari trg 00.00 +Julijana, Janez Troha, za župljane obeh župnij
Babno Polje 00.00 +Ivan Sterle
Kozarišče 8.00 za sosesko
Stari trg 10.00 +Ivan Ferbežar
Babno Polje 10.00 +Viktorija in Valentin Đuran

BOŽIČ
Jezusovo Rojstvo

Stari trg 8.00 + Terezija Avsec, 10. obl.
Stari trg 8.00 + Justina Mlakar, sorodniki
Stari trg 10.00 +Armando Avsec, 7. dan
Babno Polje 10.00+ Bojan Mlakar, 4.obl.
Šmarata 14.00 blagoslov konj

sv. Štefan
božična osmina

Božična
devetdnevnica

PON
26. 12.

Mt
10, 17-22

TOR
27. 12.

Jn
20, 2-8

Stari trg 8.00 +Ivanka in Anton Palčič (cerkev)
Šmarata 17.00 +Vid Kočevar, 1. obl.
Stari trg 17.00 +Marija Zabukovec-Zakovšek, obl. (cerkev)

SRE
28. 12.

Mt
2, 13-18

Stari trg 17.30 + Valentina in druž. Kandare
(cerkev)

Nedolžni otroci
božična osmina

ČET
29. 12.

Lk
2, 22-35

Stari trg 17.00 + Janez, Justina Kraševec, Marija Alojz Kozjek
(cerkev)

božična osmina

sv. Janez, evangelist
božična osmina

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

PET
30. 12.

Lk
2, 22-40

SOB
31. 12.

Jn
1, 1-18

NED
1.1.

Lk
2, 16-21

Stari trg 17.00 + druž. Kebe
(cerkev)
Podgora 17.00 za žive in pokojne dobrotnike kapele

Sveta Družina
božična osmina

Šmarata 17.00 za sosesko – malo žegnanje
Babno polje 8.00 +družina Jozelj

sv. Silvester,
drugi sveti večer
božična osmina

Stari trg 7.30 +Angela Petrič
Babno Polje 8.30 +Peter Bežan
Stari trg 10.00 +starši, Kristina, Ludvik Strle

MARIJA, BOŽJA
MATI - NOVO
LETO

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 v Starem
trgu bo od 19. decembra do 22. decembra in sicer od 15.30h dalje in domačega spovednika od 17h. Na Babnem polju pa bo v sredo 21. decembra od 15.30 ure dalje. TA TEDEN
NI VEROUKA, NAMESTO TEGA JE BOŽIČNA DEVETDNEVNICA.
a
OBISKOVANJE BOLNIKOV
Ta teden bo obiskovanje bolnikov. Prijavite jih!
a
BOŽIČNICA
Na prvi sveti večer 24. decembra vabljeni pol ure pred mašo k božičnici, ki bo ob 17.30 v
Starem trgu ter ob 23.30 v Starem trgu in na Babnem Polju.
a
Na svete večere pokropite in pokadite domove. Vmes se moli rožni venec, konča
pa pri jaslicah.
a
SPOVED ZA 3. RAZRED
Spoved za 3. Razred Iga vas bo 19. decembra ob 16.00.
a SESTANEK ZA KOLEDNIKE
Sestanek za kolednike bo v nedeljo 25. decembra po deseti sveti maši!
a
KOLEDOVANJE
Koledniki vas bodo letos obiskali 27. decembra, ki je hkrati god svetega Janeza po maši
ob 8 uri. Pri maši bo tudi blagoslov kolednikov. Zbirali bomo darove za projekte slovenskih
misijonarjev na Madagaskarju, v Ukrajini, Angoli, Braziliji, Ruandi in Malavih. Vsem dobrotnikom Bog že v naprej povrni!
a
BLAGOSLOV KONJ
Na god svetega Štefana 26. decembra 2011, bo ob 14 uri blagoslov konj v Šmarati.
a
DAROVANJE ZA CERKEV
Po stari navadi je na Novega leta dan darovanje za Cerkev. Vsem dobrotnikom Bog povrni!
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 še dobite božične kartice, kadilo, dušice, kadilnice in Marijanski
koledar. Prav tako pa lahko dobite tudi jaslice.
a Velika zahvala Damjanu, Jožetu in Alenu za postavitev lepih jaslic, Gašperju in Jakobu
pa za razsvetljavo cerkve. Bog povrni!

NOVOROJENI, OSTANI Z NAMI
Novorojeni Jezus, ti si Luč, ostani z nami: v trenutkih sreče in razočaranj, ob delavnikih in
praznikih, v družini, med prijatelji ali v šoli, naj ljudje, ki jih bomo srečevali, spoznajo, da
smo kristjani. Daj, da bomo preprosti, kot betlehemski pastirji, ki so te obiskali in ti odstopili svoj revni hlev. Daj, da bomo spoštovali vsakega človeka, posebno tiste, ki so sami
še nemočni – to so nerojeni otroci. Daj, da bomo vzljubili tvoj evangelij in po njem živeli.

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: za +soseda, starši
Sterle, sin starši Razdrih, Franc Terezija Ovsec, Janez Nared, za zdravje, v zahvalo, Anton Vinko
Mlakar, v zahvalo, starši bratje sestra Pirc, starši bratje Gerbec, Stanislav Baraga, Janez Marija
sestre Kraševec, živa in +druž. Gerbec, v čast sv. Duhu za pravo pamet, Frančiška Feliks Ule,
Jože Troha Jožica Urbiha, starši bratje Ovsec, starši Anton Jože Mlakar, Anton Mlakar, v dober
namen. Marija Turk (Loški potok).
BRANJE BERIL

KRAŠENJE

STARI TRG

BABNO POLJE

25.
dec.

00.00 Anja Truden, Zdenko Truden
10.00 Maja Škerbec, Ana Žnidaršič

00.00 Martin Troha, Olga Troha
10.00 Nino Bajec, Jan Grajš

26.
dec.

8.00 Anica Antončič, Luka Bavec

10.00 Ivanka Grajš

1.
jan.

7.30 Ivana Koderca
10.00 Damjan Forjanič, Marija Forjanič

8.30 Jelka Ožbolt
Dušan Poje

Siga

Lož - stari del

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 A; 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

