- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA:
od torka, 16. dec., 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 s svečkami v rokah (vsak večer boste
dobili 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, 21.
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 več mestih po naši Loški dolini
postavili stojnico z Lučjo miru, da bi dosegla
čim več ljudi dobre volje, tudi neverujoče. Luč
miru je za vse. Sprejmite dobrohotno njihovo
sporočilo.
- PRAZNIČNA SPOVED - v nedeljo, 21. dec., bo
ob 15.30h možnost za spoved, na voljo bo več
dekanijskih duhovnikov. Otroci bomo opravili
spoved v času verouka.
- OBISK BOLNIKOV pred božičem: v
dopoldanskem času v poned., 22. dec., in v
torek, 23. dec., bom obiskal bolne in ostarele
in jim prinesel Najsvetejše na dom.
- 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).
- v sredo, 24. dec., zadnji dan božične
devetdnevnice, bo sv. maša samo dopoldne ob
10h.

rožni venec, konča se pri jaslicah. Kadilo, oglje,
blagoslovljeno vodo, božične kartice, jaslice,
Marijanski koledar in Pratike lahko dobite v
farni cerkvi.
- ŽIVE JASLICE - ob 23h bodo v farni cerkvi v
Starem trgu uprizorjene žive jaslice. Ob polnoči
bomo obhajali slovesno BOŽIČNO POLNOČNICO. Na BOŽIČ, 25. decembra, bodo
praznične sv. maše bodo še ob 8h in ob 10h v
Starem trgu ter ob 8.30h v Babnem Polju.
Zvečer na božič bo ob 18h v farni cerkvi v
Starem trgu ponovitev živih jaslic.
- BLAGOSLOV KONJ: na sv. Štefana, 26. dec.,
bodo sv. maše po nedeljskem razporedu. V
Šmarati bo ob 14h tradicionalni blagoslov
konj.
- KOLEDOVANJE: Tudi letos vas bodo obiskali
koledniki , da bi zbirali darove za projekte
slovenskih misijonarjev. Vsem dobrotnikom
Bog povrni. Sestanek za vse kolednike bomo še
naknadno sporočili.
- v soboto, 27. dec., bo v Podgori pri žegn. sv.
maši v kapeli sv. Družine puščica namenjena
za elektr. zunanjo in notranjo razsvetljavo in el.
zvonjenje.
- BLAGOSLOV OTROK: na nedeljo Sv.
Družine, 28. dec., bo pri vseh nedeljskih
mašah blagoslov naših otrok. Prinesite tudi
vaše malčke, saj bo cerkev lepo ogrevana.
- BOŽIČNI KONCERT: Te dan je vsega veselja
Mešani pevski zbor Musica viva iz Kranja –
Primskovo - v nedeljo, 4. jan. 2015 ob 15h v
farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu. Vstop
prost. Koncert bosta omogočila Zavod
Rihtarjeva domačija in Župnija Stari trg pri
Ložu.

- Na SVETI VEČER vsa zbrana družina
pokropite in pokadite domove. Vmes se moli
BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

21.
dec

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Ana ŽNIDARŠIČ
Anica ANTONČIČ

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

25.
dec

Andrej TRUDEN
Damjan RAVŠELJ

Anja TRUDEN
Bernarda KANDARE

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

26.
dec

Helena TRUDEN
Helena ZABUKOVEC

Bernarda PIRNAT
Borut KRAŠEVEC

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

28.
dec

Ivana KODRCA
Jože MATEVŽIČ

Damjan FORJANIČ
Gašper KVATERNIK

Olga TROHA
Ivanka GRAJŠ

4.
jan

Jelka TRUDEN
Magda AVSEC

Helena MLAKAR
Ivanka MLAKAR

Jelka OŽBOLT
Martin TROHA

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
21. dec - Vrhnika, Knežja Njiva;
28. dec - Stari trg - I. skupina;
4. jan - Stari trg - II. 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; 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: 16
dne: 14. dec 2014
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

BOŽIČ
Božič!
Kako nas nagovarja ta čudovit
praznik? O, kako bi želel, da bi
resnično doživeli skrivnost božjega
rojstva.
Da bi nas napojila trajna toplina njega,
ki nas je odrešil.
Da bi doživeli rojstvo Boga v sebi. Bog
se razodeva malim,
vsem, ki smo kakorkoli prizadeti.
Rojeva se v neuglednem okolju,
v tem našem vsakdanjem svetu,
ki stremi po zunanji
moči, po blišču in
ugodju. Prav v tem
svetu se rojeva, ki je
poln umazanije in krivic,
poln trpljenja. Čudež
božjega rojstva se
dogaja vsak dan. Ko
človek skloni glavo in
oprosti krivico, ker hoče
biti dober, dovoli, da se
v njem rodi Bog. Ko bolnik sredi
najtežjih bolečin z zadnjimi napori
stisne zobe in se nasmehne bližnjemu
ob postelji, da bi ga razveselil, tedaj se
v njem rodi Odrešenik. Ko delavec v
tovarni z vedrim razpoloženjem žrtvuje
celo svoje praznovanje božiča brez
uničevalne slabe volje, glejte, celo to
pomeni rojstvo božje dobrote.

Babno Polje - sv. Nikolaj
Ko si pritrgamo od svojih ust in
obdarujemo potrebnejšega, dovolimo
Bogu, da se rodi v svetu.
Ko sprejmemo neogibno in vsi mračni
in tečni ne preklinjamo svoje usode,
ampak jo premagamo z veselim
zaupanjem v božjo previdnost, tedaj
se v nas, v tem našem svetu, rodi Bog.
Božje rojstvo ni nekaj sila
oddaljenega, kar se je zgodilo pred
dva tisoč leti in česar se samo še
slovesno spominjamo.
Božje rojstvo je v nas, če s svojo
dobroto in
plemenitostjo
ogrevamo svet, če se
darujemo za brate in
sestre, če se trudimo
za osebno dobroto v
razmerah, ki nam jih
je na ta ali na oni
način vsililo življenje.
Če bomo božje rojstvo
razumeli tako, naš
svet ne bo hladen. Ogrevala ga bo
božja dobrota, ki jo bomo razdajali
drugim. Na ta način bo naše
praznovanje božiča resnično rojstvo
Boga za nas osebno in za mnoge okoli
nas.
Obdarujmo drug drugega z ljubeznijo,
ki je edina trdna vez in edina prava
duša našega prijateljstva.

SVETE MAŠE:
PON

15.12.

SOB
Stari trg

ob 18h

TOR

16.12.

Stari trg

ob 18h

božična devetdnevnica
Mt 21,28-32

SRE

17.12.

Stari trg

ob 18h

božična devetdnevnica
Mt 1,1-17

ČET

18.12.

Stari trg

ob 18h

19.12.

božična devetdnevnica
Lk 1,5-25

SOB

20.12.

božična devetdnevnica
Lk 1,26-38

NED

21.12.

Stari trg

ob 18h

22.12.

TOR

23.12.

božična devetdnevnica
Lk 1,57-66

SRE

24.12.

božična devetdnevnica
Mt 15,29-37

++ Janez in družina KANDARE, obl.

SVETA DRUŽINA
Nedolžni otroci

+ Ivana in Franc TRUDEN

PON

na čast M. Romarici za blagoslov Slovenije

Peti dan božične osmine
Lk 2,22-35

ob 17h

++ Ivan in Fani POJE

Stari trg

ob 18h

++ Angela PETRIČ, obl. in sorodniki
2. družina ŽAGAR, obl.

B. Polje

ob 17h

za zdravje nosečnic, porodnic in otrok

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ družina POLONČIČ

B. Polje

ob 8.30h

++ družina VESEL

Stari trg

ob 18h

++ Marija in Alojz KOZJEK, obl.

ob 19h

++ Janez in Marija KRAŠEVEC, obl.

Stari trg

ob 18h

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

2. Janez in družina SRPAN
Podgora

ob 17h

žegnanjska sv. maša - za žive in pokojne
dobrotnike kapele sv. Družine v Podgori

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Franc MLAKAR, obl.
2. Uroš MLAKAR

31.12.

1.1.

MARIJA, BOŽJA MATI, Novo leto
Mt 11,11-15

2.1.

B. Polje

ob 8.30h

+ Bojan MLAKAR, obl.

Stari Trg

ob 18h

+ KANDARE Valentina, obl.
2. BARAGA Jakob

B. Polje

ob 17h

++ JOZLJEVI

Stari trg

ob 18h

+ ZALAR Alojz, obl.

B. Polje

ob 17h

++ KOVAČ Siniša in Jure ter družina VESEL

Stari trg

ob 10h

+ KRAŠEVEC Srečko

Šmarata

ob 19h

+ KOČEVAR Vid, obl. in družina BEBAR

Stari trg

ob 10h

na čast Mariji Romarici v zahvalo

B. Polje

ob 8.30h

v zahvalo Mariji, Božji materi za zdravje

Stari trg

ob 18h

++ starši Matija in Ana GLAŽAR, obl.

2. JURANČIČ Milena, obl.

2. Bogu v zahvalo za preteklo leto

2. Janez in Terezija BAVEC (Iga vas)

+ Zofija ANDREJČIČ

3.1.

ob 19h

+ Ivan STERLE

Stari trg

ob 10h

++ ŽAGAR Ivan, Frančiška in sin Ivan, obl.

+ Frančiška MLAKAR, obl.

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 17h

++ Mihael in Terezija ZGONEC

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ starši in bratje GERL

Presveto Jezusovo ime
Jn 1,29-34

NED

4.1.

2. Julijan STERLE, obl.

2. NEDELJA PO BOŽIČU

B. Polje

Jn 1,1-18

2. za sosesko sv. Benedikta v Kozariščah
Stari trg

ob 23h

žive jaslice

ČET

Stari trg

ob 24h

++ starši FORJANIČ, obl.

ob 8h

+ Jože ŠRAJ, obl.

ob 10h

+ Jože GORŠE, obl.
2. Zofija ANDREJČIČ

ČET

SOB

Viševek

BOŽIČ - Gospodovo rojstvo
poln. Lk 2,1-14
jutr. Lk 2,15-20
dnev. Jn 1,1-18

++ Ančka, Tinca MLAKAR in družina

ob 18h

Bazilij Veliki, škof, cerkv. učit.
Jn 1,19-28

2. Franc BENČINA

sveti večer

Štefan, diakon, prvi mučenec
Mt 9,27-31

30.12.

Silvester, papež
Jn 1,1-18

PET

2. Venčeslav LEKŠAN

++ bratje in sestre TROHA (BP70)

26.12.

29.12.

šesti dan božične osmine
Lk 2,36-40

SRE

ob 20h

PET

TOR

++ Justina in Janez KOROŠEC, obl.

B. Polje

25.12.

28.12.

Stari trg

Lk 2,22-40

+ Anamarija OKOLIŠ, obl.

B. Polje

Lk 1, 26-38

božična devetdnevnica
Lk 1,46-56

NED

2. stari starši BAŠA

4. ADVENTNA NEDELJA

PON

+ Anton ZGONEC

2. Anamarija in Janez OKOLIŠ

božična devetdnevnica
Mt 1,18-24

PET

+ Štefanija KOTNIK (F.N.)
2. na čast sv. Antonu (Lekšan)

Antonija... in drinske mučenke
Mt 21,23-27

27.12.

Janez, apostol evangelist
Jn 20,2-8

(mol. skupina)

B. Polje

ob 8.30h

++ Ivan in Fani POJE

Stari trg

ob 10h

+ Marija TURK

B. Polje

ob 8.30h

+ Bogdan CINDRIČ, obl.

Šmarata

ob 14h

blagoslov konj

2. Franc TOMEC in družina

(polnočnica)

2. ŠEPEC Marija in Robert
B. Polje

ob 8.30h

++ Vladislava in 3 Franceti ŠOŠTARIČ

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.

- VERSKI TISK - Vstopili smo že v zadnji
mesec december, ko bomo ponovno premislili,
kaj bomo prihodnje leto gledali, poslušali in
brali. Vabim vas, 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, kaj posluša in kaj bere.
LETNE NAROČNINE
verskega tiska za leto 2015:
Družina – 96,20€ (če pa plačamo do konca
januarja 2015 le 93,60 €)
Ognjišče – 28,50€ (naročniki po pošti pa 29,30)

Prijatelj – 11,70€
Misijonska obzorja - 9 €
Mohorjeva družba (6 trdo vezanih knjig) – 45 €
Vzgoja – 18,80 €
Božje okolje - 26,40
Beseda med nami – 20,40 €
Cerkev danes - 35,40 €
Communio (Kristjanova obzorja) – 34 €
Cerkveni glasbenik - 35,40 €
Magnificat - 55,80 €
Naša luč - 26,95 €
Mavrica – 37 €

