- MIKLAVŽEV VEČER:
BABNO POLJE
Sv. Miklavža bomo lahko videli in ga skupaj
pričakali v farni cerkvi sv. Nikolaja v Babnem
Polju v četrtek, 5. decembra, ob 16h.
STARI TRG
V farni cerkvi sv. Jurija pa bomo sv. Miklavža
pričakali, v petek, 6. decembra, ob 18h.
Sv. maša bo ta dan v Babnem Polju ob 16h, v
Starem Trgu pa ob 17h!
Še vedno lahko sporočite v farovž imena vaših
pridnih otrok, za katere bi želeli, da se osebno
srečajo s sv. Miklavžem.
- PRVI PETEK: zaradi priprav na Miklavžev
večer in njegov obisk vseh pridnih otrok v obeh
župnijah, bom obiskal bolne in ostarele - v
petek, 6. dec., dopoldne, in še v soboto, 7.
dec., dopoldne (kar jih ne bom uspel v petek)
- GOD SV. MIKLAVŽA - župnija Babno Polje,
katere zavetnik je sv. Nikolaj, v nedeljo, 8.
decembra, obhaja farno žegnanje, ki je
praznik za vso župnijo. Praznujmo sv.
Miklavža!
- Marijin slovesni praznik na 8. december BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE
letos soupada z 2. adventno nedeljo. Skupaj z
Marijo se bomo pripravljali na prihod
Odrešenika, Božjega in Njenega Sina. Prosimo
jo, da bi - tako kot ona - tudi mi pripravili svoja
srca za Kristusov prihod.

- SESTANEK ŽPS: vabim vse člane ŽPS na
redno mesečno srečanje:
- Stari Trg - sreda, 11. decembra, ob 19h
- Babno Polje - četrtek, 12. dec., ob 19h
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: od ponedeljka,
16. decembra, se bomo v Cerkvi z molitveno
devetdnevnico pripravljali na praznik
Jezusovega rojstva - Božič. Vsak večer po sv.
maši ob 18h bo v farni cerkvi sv. Jurija tudi
pobožnost MARIJO NOSIJO. Vabljeni k sv.
mašam tudi otroci, ki boste ponesli Marijo po
cerkvi (vsak večer boste lahko zbirali tudi
ovčke).
- LUČ MIRU iz BETLEHEMA:
Tudi letos nam bodo skavti prinesli Luč miru iz
Betlehema. V farno cerkev v Starem Trgu in v
Babnem Polju jo bodo prinesli v nedeljo, 22.
decembra in nam ob tem prebrali poslanico
Luči miru. Plamen in sveče bodo na voljo v
cerkvi pred oltarjem in si boste lahko Luč miru
sami ponesli domov. Poleg tega pa bodo naši
skavti še na večih mestih po naši Loški dolini
postavili stojnico z Lučjo miru, da bi dosegla
čimveč ljudi dobre volje, tudi neverujoče. Luč
miru je za vse. Sprejmite dobrohotno njihovo
sporočilo.
- PRAZNIČNA SPOVED - v nedeljo, 22. dec., bo
ob 15.30h možnost za spoved, na voljo bo več
dekanijskih duhovnikov.
- DELAVNIŠKE MAŠE bodo odslej na
podružnicah in v Babnem polju ob 17h, razen v
ponedeljek in torek, ko bo ob 19h (zaradi
verouka, ki ga imam do 17h).

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

8.
dec

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Bernarda OKOLIŠ
Borut KRAŠEVEC

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

15.
dec

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Damjan FORJANIČ
Gašper KVATERNIK

Nina POJE
Martin TROHA

22.
dec

Adrian TOPIČ
Andrej TRUDEN

Helena MLAKAR
Ivanka MLAKAR

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

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

Krašenje in čiščenje cerkve:
8 dec - Stari trg - I. Skupina
15. dec - Stari trg - II. Skupina
22. dec - Dane

- 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

letnik: 41
številka: 42
dne: 1.12.2013

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

Babno Polje - sv. Nikolaj

ADVENTNI VENEC
K nam je prodrl adventni venec s
severa Evrope, kjer so ga začeli
kristjani uvajati v prvi polovici
tega stoletja. Spleten je iz mnogih
vej in vejic, ki jih je treba trdno
povezati. V tem lahko gledamo
množico vernikov, ki jih povezuje
pričakovanje Odrešenikovega
prihoda.
Čeprav na začetku zime, je
adventni venec sestavljen iz
zelenja, kar pomeni, da
kristjanova vera pozimi ne zamre,
ampak ostane živa. Celo nove
poživitve je deležna ob prazniku
Jezusovega rojstva. Nenehno
navzočnost Božje ljubezni nam
nakazuje adventni venec s tem,
da je neprekinjen. Nikakor mu ne
prideš do konca. Bog, ki ga v
adventu čakamo in za božič
dočakamo, nima ne začetka ne
konca, je večni in neskončni Bog.
Vijoličasti trak, ki je ovit okrog
adventnega venca, nas spominja
na spokornost in resnost.

Štiri sveče, pritrjene na adventni
venec, imajo več sporočil.
Najprej nam lahko pomenijo štiri
letne čase. V adventu se
končujejo, obenem pa znova
začenjajo.
Najbližji pomen štirih sveč
adventnega venca pa je, da nam
označujejo štiri adventne nedelje.
Prižigamo jih postopoma, vsako
nedeljo po eno več. S to rastjo luči
nakazujemo, da nam je Jezus
vsak teden bliže. Pričakovanje
raste do vrhunca, ko se razcveti v
svetlobi božične noči.

SVETE MAŠE:
PON

2.12.

Natalija, mučenka
Mt 8,5-11

TOR

3.12.

NED

4.12.

Janez Damaščan, duhovn.
Mt 15,29-37

ČET

5.12.

Viševek

ob 19h

za rajne po namenu očenašev

Stari trg

ob 18h

+ INTIHAR Franc in Vekoslava, obl.

PON

2. Fani, Vinko in Marjan KOZELJ

David, kralj; devetdnev.
Mt 21,23-27

2. ZGONEC Anton

Stari trg

ob 18h

6.12.

Nikolaj (Miklavž), škof
Mt 9,27-31

SOB

7.12.

8.12.

Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Marija

SRE

2. LAVRIČ Vinko (Loški potok)

Vunibald, opat; devetdn.
Mt 1,18-24

++ Neža in Jože ŠUMRADA, obl.

ČET

2. Anton in družina MODIC, obl.

Urban V., papež
Lk 1,2-25

B. Polje

ob 16h

+ JOZELJ Anton, obl.

Stari trg

ob 18h

++ OKOLIŠ Janez in Anamarija

Stari trg

Peter Fourier, redovnik
Lk 5,17-26

TOR

10.12.

11.12.

Damaz I., papež
Mt 11,28-30

ČET

12.12.

Devica Marija iz Guadalupe
Mt 11,11-15

PET

13.12.

za farane

SOB

ob 10h

+ Janez in Kristina MLAKAR (Kozarišče)

Peter Kanizij, duhovnik
Lk 1,39-45

2. KOČEVAR Jože, obl. in družina KOČEVAR
ob 8.30h

Mariji Romarici za uslišano prošnjo

Stari trg

ob 18h

++ KOROŠEC Justina in Janez
2. Kristina in Janez MLAKAR

Viševek

ob 19h

za rajne po namenu očenašev

Stari trg

ob 18h

++ družina PIRC
2. ŽAGAR Ivan, Frančiška in sin Ivan, obl.

ob 18h

14.12.

Janez od Križa, duhovnik
Mt 17,10-13

+ KOČEVAR Vinko
2. MLAKAR Jože in Frančiška

Šmarata

ob 17h

+ KOČEVAR Marija

Stari trg

ob 18h

+ družina ZABUKOVEC in DEBELJAK
2. Janez in družina BAVEC

Viševek

ob 17h

++ družina LIPOVAC

Stari trg

ob 18h

+ NANUT Zdravko, obl.
2. na čast Materi Božji za zdravje

Lucija, devica mučenka
Mt 11,16-19

SOB

Stari trg

ob 18h

++ družina MOHAR in STERLE
2. družina OŽBOLT in ŽAGAR

Šmarata

20.12.

ob 7h

B. Polje

Stari trg

19.12.

Vincencij Romano, duh.
Lk 1,26-38

Loretska Mati Božja
Mt 18,12-14

SRE

PET

18.12.

2. bratje in sestre LEKŠAN

Lk 1,26-38

9.12.

17.12.

++ družina KOMIDAR

Brezmadežno
spočetje Device Marije

PON

TOR

16.12.

ob 17h

ob 17h

ob 17h

+ KOČEVAR Vid, obl.

ob 7h

za farane

ob 10h

+ MLAKAR Terezija (Kozarišče 37), obl.
2. ŠRAJ Ema

Mt 11,2-11

Nadlesk

Stari trg

Stari trg

3. ADVENTNA
nedelja

Janez de Matha, redov.
Mt 1,1-17

Ambrož, škof in cerkv. uč.
Mt 9,35-39;10,1.6-8

NED

++ družina MLAKAR in KORENČIČ
2. na čast Sv. Duhu

Sava, opat puščavnik
Mt 7,21.24-27

PET

15.12.

ob 18h

Frančišek Ksaver, duhovn.
Lk 10,21-24

SRE

++ mož in sin Stanko GERBEC

Stari trg

NED

21.12.

22.12.

B. Polje

ob 8.30h ++ KOVAČ Jure in Siniša ter družina VESEL

Stari Trg

ob 18h

Viševek

ob 19h

+ KOMIDAR Kristina

Stari trg

ob 18h

++ družina TOMEC in Franc, obl.

+ ZALAR Alojz, obl.
2. JURANČIČ Milena, obl.

2. starši in stari starši družine ŠFILIGOJ
Stari trg

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagoslov Slovenije
2. ++ družini KANDARE in ŠTIRN

Stari trg

ob 18h

++ KOROŠEC Justina in Janez
2. TRUDEN Jožef
++ oče in sin Stanko GERBEC

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 17h

Mariji Romarici za uslišano prošnjo

Stari trg

ob 18h

++ družina MLAKAR - ŽNIDARŠIČ

2. RAVŠELJ Jože

2. starši in brat GERBEC
Stari trg

ob 7h

za farane
2. ++ družina ŠPEH in KRAŠEVEC

4. ADVENTNA
NEDELJA
Mt 1,18-24

ob 10h
B. Polje

++ OKOLIŠ Anamarija, obl. in Janez

ob 8.30h ++ Ivan in družina STERLE

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju, ki
sem mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Tam duhovniki povečini 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 oboji, ki ste darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev v domači župniji.

OBVESTILA:
- ADVENT: Začenjamo advent - čas štirih
tednov priprave na Božič. Za razliko od "časa
med letom", ki je razviden po zeleni bogoslužni
barvi, je advent čas v vijolični barvi, barvi
spokornosti in pričakovanja.
Pri sv. maši "Slave" ne molimo. Prav tako
začenjamo nov krog beril in prebiramo evangelij
po Mateju (leto A). 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.
Vabim va, da ponovno preračunate in mogoče
boste le našli kakšen euro za redno naročilo na

versko tiskano besedo. Ni namreč
nepomembno, s čim si človek polni misli in
srce - kaj gleda, kja posluša in kaj bere.
LETNE NAROČNINE verskega tiska za leto 2014
- Družina 93,60€,
(če plačate v enem obroku do 31.12.2013, pa 89,44€)

-

Beseda med nami - 20,40€
Božje okolje - 26,40€
Cerkev v sedanjem svetu - 35,40€
Cerkveni glasbenik - 35,40€
Communio - 34,00€
Magnificat - 55,80€
Naša Luč - 26,95€
Mavrica - 35,00€
Misijonska obzorja - 9,00€
Prijatelj - 11,70€
Mohorjeve knjige za leto 2015 - 45€.

