- PRAZNIČNA SPOVED: na današnjo nedeljo,
22. dec., bo popoldne ob 15.30h v farni
cerkvi sv. Jurija velika priložnost za sv.
spoved pred praznikom, saj bo na voljo več
duhovnikov. Vabljeni!
- BOŽIČNI KONCERT: Ženski pevski zbor
Kr'snice vas v nedeljo, 22. dec., ob 18h vabijo
v farno cerkev sv. Jurija v Starem trgu na
koncert božičnih in ljudskih pesmi: BOŽIČNA
PRAVLJICA, pod vodstvom Anemarije
Štefančič. Kot gostje bodo nastopile mlade
citrarke iz glasbene šole Logatec. Naj vam
njihove pesmi ogrejejo srce v pričakovanju
božičnih praznikov. Vabljeni!
- OBISK BOLNIH in OSTARELIH: v
ponedeljek, 23. dec., bom še pred božičem
prinesel Jezusa na dom in opravili bomo tudi
sv. spoved.
- v torek, 24. dec., na zadnji dan božične
devetdnevnice, bo sv. maša že ob 10h
dopoldan!
- PRVI SVETI BOŽIČNI VEČER bo v torek, 24.
dec. Ob večernem zvonenju se zberite družina
ob jaslicah k molitvi rožnega venca. Z
blagoslovljeno vodo pokropite svojo hišo in jo
pokadite. Blagoslovljeno vodo boste lahko
dobili v cerki pred oltarjem (na voljo so tudi
stekleničke, ki jih lahko ponesete domov).
- POLNOČNICA: Ob 20h bomo obhajali
polnočno slovesno božično sv. mašo v župniji
Babno Polje. V Starem trgu bo ob 24h. Že ob
23h vas bo povabil veliki zvon. Ob 11.15h
bomo podoživljali "SLOVENSKI BOŽIČ z
živimi jaslicami", kantato Matijo Tomca, ki jo
bodo izvedli za nas vse naši pevci mešanega
cerkvenega pevskega zbora sv. Jurija iz
Starega trga. Vabljeni!

vabljeni v farno cerkev sv. Jurija na Slovenski
božič z živimi jaslicami.
- BLAGOSLOV KONJ: na sv. Štefana, 26. dec.,
bodo sv. maše po nedeljskem razporedu. V
Šmarati bo ob 14h tradicionalni blagoslov konj.
- KOLEDOVANJE: Koledniki vas bodo letos
obiskali 26. decembra. Koledovanje bo potekalo
v obeh župnijah. Sestanek za vse kolednike bo
v četrtek zjutraj pred jutranjo mašo ob 7h.
Zbirali bodo 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 je cerkev
lepo ogrevana.
- SILVESTROVO: na zadnji dan starega leta
2013 se bomo s sv. mašo ob 18h v Starem trgu
in ob 19h v Šmarati (ki obhaja malo žegnanje),
zahvalili Bogu za vse dobrote preteklega leta.
- na novega leta dan, na praznik Marije, Božje
matere, bo sv. maša ob 8.30h v Babnem polju
in ob 10h v Starem trgu. Prosimo skupaj
božjega blagoslova in Marijinega varstva v
novem prihajajočem letu 2014.
- GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - SVETI
TRIJE KRALJI: na pred večer praznika je tretji
sveti večer in vsa družina pokropite in pokadite
svoje domove. Na praznik bo sv. maša v Starem
trgu ob 10h in zvečer ob 18h, v Babnem polju
ob 17h.

- BOŽIČ - slovesni in zapovedani praznik
Jezusovega rojstva, 25. dec. Sv. maše bodo
po nedeljskem redu. Zvečer ob 18h ponovno
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
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25.
dec

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Jaka MATIČIČ
Janja STERLE

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT

29.
dec

Helena ZABUKOVEC
Ivana KODRCA

Katarina KANDARE
Katja PREVEC

Nina POJE
Martin TROHA

5.
jan

Magda AVSEC
Marta ŠEBENIK

Klemen KRAŠEVEC
Luka BAVEC

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

12.
jan

Nataša ŠKERBEC
Stanka ŠRAJ

Majda MIHELČIČ
Marija FORJANIČ

Jan GRAJŠ
Jelka OŽBOLT
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- v soboto, 28. dec., bo po večerni sv. maši, ob
18.30h ponovitev Slovenskega božiča z živimi
jaslicami.

Krašenje in čiščenje cerkve:
29. dec - Nadlesk
5. jan - Podcerkev
12. jan - Kozarišče – I. Skupina
- 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.
telefonske številke:
žpk Boštjan Modic:
01/705-89-60
ali 040/500-996
e-mail: bostjan.modic@rkc.si
bolniška župnija LJUBLJANA
01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378

spletna stran http://www.zupnija-staritrg.si

Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

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 Božje usmiljenje.
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. Z zvonom Božje slave želim
preglasil Herode današnjega časa,
ki z gospodarskega in medijskega
prostora izrinjajo Življenje.

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. "

župnik Boštjan
s sodelavci

SVETE MAŠE:
PON

23.12.

Janez Kancij, duhovnik
Lk 1,57-66

TOR

24.12.

Adam in Eva, prastarši
Lk 1,67-79

SRE

25.12.

PET
Stari trg

ob 18h

++ Marija, starši in bratje STERLE (Vrh)
2. stari starši BAŠA

Nadlesk
Stari trg

ob 17h
ob 10h

+ KOTNIK Alojzij, 30. dan

SOB

+ PAVLIČ Stane, obl.

Angela Folinjska, redov.
Jn 1,35-42

2. TROHA Julijana in Janez (Babno polje), obl.
polnočnica - za farane

Stari trg

ob 24h

+ ZGONEC Anton

2. NEDELJA po
božiču

ob 7h

+ TRUDEN Ivana

Jn 1,1-18

ob 10h

+ ŠRAJ Jože, obl.

ob 8.30h

+ ŠOŠTARIČ Alojzij

ČET

Stari trg

ob 7h

++ Janez in Anamarija OKOLIŠ

ob 10h

++ starši in Marija BAVEC

2. TURK Marija

Štefan, diakon,
prvi mučenec
Mt 10,17-22

27.12.

Janez, apost. evangelist
Jn 20,2-8

SOB

28.12.

Nedolžni otroci, mučenci
Mt 2,13-18

NED

29.12.

+ Ivan GERMEK
Šmarata

ob 14h

blagoslov konj (brez maše)

B. Polje

ob 8.30h

++ JOZLJEVI

Stari trg

ob 18h

+ KOČEVAR Marija

Šesti dan božične osmine
Lk 2,36-40

Laze

ob 15h

++ Ema, Ivana, Janko in ostali pokoj. vaščani

Stari trg

ob 18h

+ KANDARE Valentina, obl.

Hadrijan, opat
Lk 4,14-22a

2. za nerojene otroke

PET

Podgora

ob 17h

živi in pokojni dobrotniki kapele sv. Družine

Stari trg

ob 7h

za farane

Gregor Niški, škof
Lk 5,12-16

ob 10h

+ Anamarija in Janez OKOLIŠ

SOB

2. Angela in družina PETRIČ, obl.

Pavlin Oglejski, škof
Lk 5,12-16

9.1.

10.1.

11.1.

B. Polje

ob 8.30h

++ družina TROHA (Zevnikarjevi)

Stari trg

ob 18h

+ TRUDEN Jožef

NED

2. starši KOCMUR

JEZUSOV KRST
Mt 3, 13-17

Viševek

ob 17h

za zdravje

Šmarata

ob 19h

malo žegnanje - za sosesko sv. Marjete v Šmarat

SRE

Stari trg

2. za žive in pokojne iz družin BAVEC KLANČAR
ob 10h

Marija, Božja Mati -

+ Franc TRUDEN, obl.
2. na čast Materi Božji za razsvetljenje

Novo leto - dan miru
Lk 2,16-21

B. Polje

ob 8.30h

+ KONC Avguštin, obl.

ČET

Stari trg

ob 18h

++ Janez in Jožefa ANTONČIČ, obl.

Bazilij Veliki, škof
Jn 1,19-28

8.1.

ČET

Silvester, papež
Jn 1,1-18

2.1.

SRE

+ MLAKAR Bojan, obl.

++ starši in brata BAŠA

1.1.

7.1.

Valentin (Zdravko), škof
Mr 6,34-44

Severin Noriški, opat
Mr 6,45-52

ob 18h

31.12.

TOR

2. Janez in Anamarija OKOLIŠ

Stari trg

TOR

6.1.

GOSP. RAZGLAŠENJE sv. trije kralji Gašper
Miha Boltažar
Mt 2,1-12

ob 17h

Mt 2,13-15.19-23

30.12.

PON

B. Polje

Sveta Družina

PON

5.1.

ob 20h

B. Polje

PET

NED

4.1.

B. Polje

BOŽIČ - Gospodovo
rojstvo (slovesni in
zapovedan praznik)
Lk 2,1-14 (polnoč.)
Lk 2, 15-20 (jutranja)
Jn 1-18 (dnevna)

26.12.

3.1.

Presveto Jezusovo ime
Jn 1,29-34

2. v zahvalo

12.1.

+ MODIC Francka, obl.

Stari trg

ob 18h

B. Polje

ob 17h

+ ŠOŠTARIČ Alojzij

Stari trg

ob 18h

++ družina STERLE, brat, sestre in sorodniki

2. družina TOMC, KOMIDAR in ŠEBENIK

2. za zdravje
Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ MLAKAR Jože
2. starši Kristina in Ludvik STERLE, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ Angela in Andrej KOVAČIČ

Stari trg

ob 10h

+ BARAGA Viktor (Pudob), obl.

ob 18h

++ Zofija in Janez AVSEC
2. na čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro

B. Polje

ob 17h

++ Vladislava in 3 Franceti ŠOŠTARIČ

Stari trg

ob 18h

++ Jernej in starši ŠRAJ
2. Cilka PETRIČ

Pudob

ob 17h

++ Stanislav in Stanko GERBEC, obl.

Stari trg

ob 18h

+ GORŠE Jože, obl.
2. PETRIČ Bogomir
+ KOČEVAR Marija

Stari trg

ob 18h

Kozarišče

ob 17h

++ Rezka in Anton BARAGA

Stari trg

ob 18h

++ ČRNE Maruša in Vojko

2. ŽAGAR Milan, obl. in KOČEVAR Ana

2. po namenu za nerojenega otroka
B. Polje

ob 17h

v zahvalo Srcu Jezusovemu in Marijinemu

Stari trg

ob 18h

+ MLAKAR Frančiška (Iga vas 38), obl.
2. družina DOBROVOLJC

Viševek

ob 17h

+ TURK TRUDEN Slavica, 30. dan

Stari trg

ob 7h

za farane
2. oče in brat Franc TRUDEN (Nadlesk 25), obl.

B. Polje

ob 10h

++ Kristina in Ernest FORJANIČ, obl.

ob 8.30h

++ Ivana, Janez in družina JANEŽ

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:
- Betlehemska LUČ MIRU: hvala našim
skavtom, da so nam jo prinesli v našo dolino.
Plamen in sveče bodo na voljo in lahko Luč
miru ponesete domov v vaše družine. Za sveče
lahko daste tudi dar, ki bo namenjen za

skavtske aktivnosti.
- KADILO, OGLJE in BLAGOSLOVLJENO
VODO, kar boste potrebovali na sveti večer, si
lahko priskrbite po sv. maši pred cerkvijo ali v
zakristiji.

