praznikov. Danes v hitrem tempu in
prezaposlenosti staršem mnogokrat 'zmanjkuje'
časa, da bi se skupaj z otroki povezali v molitvi
in prebiranju Svetega pisma. ADVENTNI ČAS
je gotovo priložnost, da uresničimo Slomškovo
spodbudo. Otroci boste v začetku adventnega
časa dobili ADVENTNI KOLEDAR, ki ni
namenjen samo zbiranju darov za lačne otroke
po svetu, ampak "skupaj z otroki vsega sveta
pripravljamo pot za Jezusa" - da se v družini
vsak večer zberete ob prižgani svečki in ob
prebiranju adventnega koledarja. Tako boste v
sebi in v družini "gradili jaslice".

- ADVENTNI VENČKI
- pred prvo adventno
nedeljo si v cerkvi in
doma spletimo
adventni venec, ki nas
bo ves adventni čas pred božičem spominjal na
našo duhovno pripravo na praznik Jezusove
rojstva - na božič. Pri vseh mašah bomo
blagoslovili vaše adventne venčke. Skavti
bodo tudi letos ponudili njihove adventne
venčke in si jih boste lahko vzeli domov, darovi
za venčke bodo namenjeni za njihovo
delovanje. V adventnem času ob nedeljah
postavili bodo postavili tudi stojnico pred
cerkvijo z različnimi svojimi izdelki.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem občini Loška
dolina tudi letos za pomoč pri pripravi srečanja
z Miklavžem.
- župnijsko ŽEGNANJE v Babnem Polju:
po godu svojega zavetnika župnija sv. Nikolaja
v Babnem polju (na 2. adventno nedeljo),
7. dec., obhaja ŽEGNANJE. Ob 8.30h bomo s
slovesno sv. mašo počastili zavetnika sv.
Nikolaja - Miklavža.
- SV. AMBROŽ ZAVETNIK ČEBELARJEV:
v nedeljo, 7. dec., na god
svojega zavetnika sv.
Ambroža, se bodo v farni
cerkvi sv. Jurija pri
nedeljski sv. maši ob 10h
zbrali tudi naši čebelarji. Imeli bodo kratko
predstavitev in pred cerkvijo postavili stojnice s
čebeljimi izdelki.

- PRVI PETEK: v petek, 5. dec, bomo obiskal
bolne in ostarele in jim prinesel Najsvetejše na
dom.
- SV. MIKLAVŽ - veliki prijatelj otrok, tudi
letos bo prišel med nas! Me je že spraševal, če
je kaj pridnih otrok v dolini. Vabim starše, če
imate doma kakšnega pridnega otroka in bi
radi, da bi se rad osebno srečal s sv.
Miklavžem v župnijski cerkvi, da to sporočite v
farovž. Sv. Miklavž bo prišel med nas:
- petek, 5. dec., ob 18h v župnijsko cerkev sv.
Nikolaja v Babnem Polju,
- v soboto, 6. dec., ob 16.30h v župnijsko
cerkev sv. Jurija v Starem trgu.
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

30.
nov

Ivana KODRCA
Jože MATEVŽIČ

Tatjana STRLE
Tomaž KVATERNIK

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

7.
dec

Jelka TRUDEN
Magda AVSEC

Vida GORŠE
Vida MLAKAR

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

14.
dec

Marta ŠEBENIK
Nataša ŠKERBEC

Zdenko TRUDEN
Alma PETRIČ

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

- pon., 8. dec. BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE
MARIJE, Skupaj z Marijo
se pripravljamo na prihod
Odrešenika, Božjega in
Njenega Sina. Prosimo jo,
da bi - tako kot ona - tudi
mi pripravili svoja srca za
Kristusov prihod. Vabljeni
na Marijin praznik k sv.
mašam, ki bodo v
Viševku ob 8h zjutraj, ob
18h v Starem trgu, in ob
19h v Babnem Polju.

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
9. nov - Šmarata;
16. nov - Viševek;
23. nov - Markovec

- 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; 040/500-996
bolniška župnija LJ 01/232-04-49
boln. duhovnik: Toni Brinjovc 041/613-378
e-mail: bostjan.modic@rkc.si

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

letnik: 42
številka: 15
dne: 23. nov 2014
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

SVETI MIKLAVŽ - SVETNIK
DOBROTE
Dragi sitneži,
zakaj toliko stokate in tarnate
in ste nenehno slabe volje?
Enolična žalostinka je še bolj
dolgočasna, če jo venomer
ponavljaš.
Seveda imaš prav:
Gotovo bo kmalu deževalo,
ko posije sonce,
bo najbrž neznosna vročina.
Vem, slabi časi so,
dragi sitneži.
Oh, in kako je pokvarjen
ta svet!
In današnja mladina?
Človek nima besed…
Phil Bosmans

Babno Polje - sv. Nikolaj

Tako malo imam,
kar bi mogel dati,
skoraj nič!
Kaj je skorja kruha
proti strašni lakoti sveta,
kaj skromen novčič
proti vsej revščini,
kaj moje šibke roke
proti vsemu delu,
ki bi ga bilo treba opraviti!
Saj nimam nič,
ne zmorem nič!
Če bi tako premišljevali
vsi ljudje tega sveta,
bi dobrota izumrla,
nihče ne bi
nikoli ničesar podaril,
in ne bi bilo usmiljenk,
Miklavža in Matere Terezije,
drugačni bi bili očetje, mame,
babice, dobre tete, najboljši
prijatelji, moji bratje in sestre
…

SVETE MAŠE:
SOB

PON

24.11.

Stari trg

ob 18h

++ starši ANTONČIČ in družina RIGLER, obl.
2. BENČINA Franc

Andrej Dung Lac in vietn. muč.

NED
TOR

25.11.

Katarina Aleksandrijska, muč.
Lk 21,5-11

SRE

26.11.

Leonard Portomavriški, misijonar
Lk 21,12-19

ČET

27.11.

Modest in Virgil, škofa
Lk 21,20-28

PET

28.11.

Katarina Laboure, redovnica
Lk 21,29-33

SOB

29.11.

Stari trg

ob 18h

2. BENČINA Franc

30.11.

Stari trg

ob 18h

++ Marica, družina KOVAČ in ŽNIDARŠIČ

PON

2. družina PETRIČ

BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE
Lk 1,26-38

ob 19h

++ družina RAVŠELJ in MLAKAR

Stari trg

ob 18h

+ BARAGA Viktor, 30. dan
+ KROPIN Alojzija, 30. dan

ob 18h

++ Jožefa in Janez KRAŠEVEC, obl.
2. ŠEPEC Marija

Bibijana, muč.
Lk 10,21-24

SRE

3.12.

4.12.

Janez Damaščan, duhovnik
Mt 7,21.24-27

PET

5.12.

Saba, opat puščavnik
Mt 9,27-31

10.12.

B. Polje

ob 19h

++ POJE Janez in Ivana

Stari trg

ob 18h

++ Janez in Terezija AVSEC

ČET

2. MLAKAR Jože, obl.
Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Alojz in Marija STERLE
2. DROBNIČ Jernej, obl.

Stari trg

ob 18h

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 19h

Stari trg

PET

12.12.

Devica Marija iz Guadalupe
Mt 11,16-19

ob 18h

+ KRAŠEVEC Ana, 30. dan

SOB

2. Anton in Franika VOLF

Lucija, devica mučenka

++ Zofija in Janez AVSEC, obl.

NED

2. za zdravje

3. ADVENTNA NEDELJA

(Petrič)

+ LEKAN Jožefa
na čast Sv. Duhu
2. Marija KOČEVAR (Bohinčeva)

Stari trg

11.12.

Damaz I., papež
Mt 11,11-15

ob 8.30h ++ sestri, brat, starši ASOLI

Frančišek Ksaver, duhovnik
Mt 15,29-37

ČET

SRE

9.12.

Loretska Mati Božja
Mt 11,28-30

Edmund Campion, muč.
Mt 8,5-11

2.12.

Peter Fourier, redovni ustanovit.
Mt 18,12-14

ob 19h

B. Polje

TOR

TOR

Stari trg

Mr 13,33-37

1.12.

8.12.

2. bratje in sestre LEKŠAN
B. Polje

ob 18h

živi in pokojni iz družin BAVEC in KLANČAR
2. Janez BAVEC, družini BAVEC in ŠPEH

B. Polje

ob 19h

družine ŽAGAR, PAULIN in SKVARČA

Stari trg

ob 18h

+ Jože KOČEVAR, obl.

B. Polje

ob 19h

2. naj se zgodi Božja volja in za pravo pot
+ MLAKAR Bojan

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik na Madagaskarju ali kje drugod, ki sem
mu naprej posredoval vaš dar za sv. mašo. Duhovniki povečini marsikje po svetu 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.

+ Jože KOČEVAR, obl.

ob 18h

2. za božje varstvo in za zdravje
Stari trg

ob 7h

++ Janez in Kristina MLAKAR

ob 10h

za pokojne čebelarje
2. MLAKAR Terezija (Kozarišče 37), obl.

Mr 1,1-8

+ LEKAN Jožefa, 30. dan

1. ADVENTNA NEDELJA
nedelja Karitas

PON

7.12.

ob 19h

Viševek

Stari trg

2. ADVENTNA NEDELJA
žegnanje Babno Polje

Viševek

Filomen, muč.
Lk 21,34-36

NED

+ KOČEVAR Vinko (Šmarata)

6.12.

Nikolaj (Miklavž), škof
Mt 9,35-38;10,1.6-8

13.12.

B. Polje

ob 8.30h

++ Jože TROHA in Jožica URBIHA

Stari Trg

ob 18h

+ ANDREJČIČ Zofija, 30. dan

Viševek

ob 8h

za farane

B. Polje

ob 19h

+ JOZELJ Anton, obl.

Stari trg

ob 18h

+ TURK TRUDEN Slavica, obl.

2. MULEC Alojz

2. za uspešno prestano operacijo
Stari trg

++ John ŠIRCA, Đuro in Otilija

ob 18h

2. na čast Materi Božji (Lekšan)
++ ŠEPEC Marija in Robert

Stari trg

ob 18h

Podgora

ob 19h

+ KRAŠEVEC Ana

Stari trg

ob 18h

++ 2 Tereziji in družina MLAKAR

2. BENČINA Franc

2. Jožefa in Ludvik BAŠA
B. Polje

ob 19h

++ POJE Ivan in Fani

Stari trg

ob 18h

++ družina BAVEC in MODIC
2. KOČEVAR Marija (Bohinčeva)

Mt 17,10-13

14.12.

Stari trg

za farane

ob 7h

2. ++ družina PAVLIČ in ŠPEH

Jn 1,6-8.19-28

B. Polje

ob 10h

++ Franc, Jožefa, Gregor BAVEC

ob 8.30h

++ Alojzija in Leopold KROPIN

- TEDEN KARITAS od 24. do 30. nov. - geslo
"V DRUŽINI SEM DOMA" nas vabi, da bi se v
tem tednu Karitas v družini župnijskega
občestva počutili doma. Ozrimo se na številne
stiske družin, ki se srečujejo z materialnimi in
drugimi stiskami, povezani z duševnim in
telesnim zdravjem, poklicno preobremenjenostjo staršev, osamljenostjo otrok in starejših,
zasvojenostjo in nasiljem. Molimo zanje in kaj
dobrega storimo zanje.
- ROMANJE prostovoljcev Karitas na
Slomškovo Ponikvo: v sredo, 26. nov. 2014,
bo ob 11h molitev in ob 12h maša, ki jo bo
vodil predsednik Slovenske Karitas, upokojeni
škof Metod Pirih.

(Nadlesk),

- KLIC DOBROTE - dobrodelni koncert: v
sredo, 26. nov. 2014 ob 20h v dvorani Golovec
v Celju, z neposrednim prenosom na TV SLO 1,
Radia Slovenija in Radia Ognjišče. V času
koncerta in tudi še cel december bomo zbirali
sredstva za pomoč slovenskim družinam v
stiski.
- ADVENTNA AKCIJA "OTROCI ZA OTROKE"
Blaženi A. M. Slomšek je zapisal: "Družina, ki
skupaj moli, ostane skupaj." Vsi se zavedamo,
da je danes v krizi družina, pa tudi molitev.
V preteklosti so dedki in babice, tete in strici v
družini skrbeli za pripravo in doživljanje

