- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA:
od srede, 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, 20. 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, 20.
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
sredo, 23. dec., bom obiskal bolne in
ostarele in jim prinesel Najsvetejše na
dom.
- v sredo, 24. dec., zadnji dan božične
devetdnevnice, bo sv. maša samo
dopoldne ob 10h.

- Na SVETI VEČER vsa zbrana družina
pokropite in pokadite domove. Vmes se
moli 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. Polnočnica v
Babnem Polju bo ob 21h.
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, v
soboto, 26. dec., bodo sv. maše ob 8.30h
v Babnem Polju, v Starem trgu ob 10h. V
Šmarati bo ob 14h tradicionalni blagoslov
konj.
- ŽEGNANJE V PODGORI: na predvečer
pred praznikom sv. Družine bo soseska v
Podgori v soboto, 26. dec., ob 16h
obhajala žegnanje. Nabirka pri maši bo
namenjene za razsvetljavo kapele in el.
zvonjenje.
- BLAGOSLOV OTROK: na nedeljo Sv.
Družine, 27. dec., bo pri vseh nedeljskih
mašah blagoslov naših otrok. Prinesite
tudi vaše malčke, saj bo cerkev lepo
ogrevana.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

13.
dec.

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Simona LEVEC
Suzana KVATERNIK

Ivanka GRAJŠ
Marija TROHA

20.
dec.

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Mirjam ŠTEFANČIČ
Tajda STERLE

Olga TROHA
Martin TROHA

25.
dec.

Stanka ŠRAJ
Adrian TOPIČ

Tanja AVSEC
Tatjana STRLE

Jelka OŽBOLT
Ivanka GRAJŠ

27.
dec.

Damjan RAVŠELJ
Helena TRUDEN

Tomaž KVATERNIK
Veronika ŠPEH

Marija TROHA
Olga TROHA

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
13. dec. - Pudob
20. dec. - Šmarata
27. dec. - Viševek
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
- 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: 43
številka: 17
dne: 6. dec 2015
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij
SVETI VEČER
Pomenljiva, lepa in že zelo stara je
navada kristjanov, da na svete večere
(na večer pred Božičem, novim letom in
Sv. tremi kralji) blagoslavljamo svoje
domove.
Pri tem uporabljamo že blagoslovljeno
vodo in kadilo kot zunanje znamenje
tega, kar se dogaja v božičnih praznikih
v srcih kristjanov; namreč sebe, svoje
najbližje in svoje domove izročamo
Gospodu.
Blagoslov začnemo pri jaslicah, potem ko
se zbere vsa družina. Pripravimo
žerjavico in kadilo, blagoslovljeno
vodo z vejico z božičnega
drevesca, prižgano svečko
(najbolje Luč miru iz Betlehema) in
se dogovorimo za molitev. Spodobi
se, da molitev in blagoslov doma
začnemo in končamo s primerno
pesmijo. Nato gremo v obhod
našega doma (in seveda vseh
ostalih stavb). Vmes molimo rožni
venec (Veseli del), ali vsaj desetko,
+ ki si ga Devica rodila.
Začetek in konec blagoslova doma in
molitve naj bo pri domačih jaslicah.
Jaslice popeljejo naše misli v vas
Jezusovega rojstva v daljnem Betlehemu.
Vsaka figurica je zgovorna, sporoča nam
veselo oznanilo: PRIHAJA ODREŠENJE.

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 sveča Božjega usmiljenja. 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 oddaljenih in jih privabil k
sebi. Z zvonom Božje slave bom
preglasil Herode današnjega
časa, ki z medijskega prostora
pokopavajo Boga v valove
orkanov, v ruševine potresov in
bombnih napadov, pod mrtvaški
prt ptičje gripe.
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.

SVETE MAŠE:
PON

7.12

Ambrož, škof cerkv. učitelj
Lk 5,17-26

TOR

8.12.

Brezmadežno spočetje DM
Lk 1,26-38

SRE

9.12.

NED

Stari trg

ob 18h

2. Nataša ŠKERBEC
Viševek

ob 17h

za pošteno vrnitev dolga

Stari trg

ob 18h

+ Francka MODIC, obl.
2. Anton, obl. in družina MODIC

B. Polje

ob 19h

+ TROHA Mirko

Stari trg

ob 18h

na čast M. Božji za varstvo in blagoslov

Peter Fourier, redovni ustan.
Mt 11,28-30

ČET

10.12.

Stari trg

ob 18h

Loretska Mati Božja
Mt 11,11-15

PET

11.12.

Viševek
Stari trg

SOB

12.12.

Mt 17,10-13

NED

13.12.

PON

14.12.

Janez od Križa, duh, cerkv. uč.
Mt 21,23-27

TOR

15.12.

16.12.

Božična devetdnevnica
Lk 7,18b-23

ČET

17.12.

Božična devetdnevnica
Mt 1,1-17

PET

18.12.

Božična devetdnevnica
Mt 1,18-24

SOB

19.12.

Božična devetdnevnica
Lk 1,5-25

22.12.

SRE

Božična devetdnevnica
Lk 1,57-66

ob 18h

B. Polje

ob 16.30h

+ Mirko TROHA

Stari trg

ob 18h

++ Janez in družina BAVEC

ČET

23.12.

24.12.

PET

BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO
Jn 1,1-18

ob 16.30h

++ starši in sinova ULE

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ Franc, Jožefa, Gregor BAVEC (Nadlesk),obl.

25.12.

B. Polje

ob 8.30h

+ MULEC Alojzij (Bajer)

SOB

Stari trg

ob 18h

++ Janez in družina KANDARE

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

26.12.

B. Polje

ob 17h

++ Marija POJE in Peter

Stari trg

ob 18h

++ Anamarija OKOLIŠ, obl.

NED

2. v zahvalo

SVETA DRUŽINA
Janez, apostol

++ KOZJEK Marija in Alojz, obl.

Lk 2,41-52

Stari trg

ob 18h

2. Nataša ŠKERBEC
B. Polje

ob 16.30h

na čast Mariji Pomočnici v priprošnjo in zahvalo

Stari trg

ob 18h

+ TURK Marija
2. starši Kristina in Ludvik STERLE

Viševek

ob 16.30h

+ Branislav (Jože) TRUDEN, 30. dan

Stari trg

ob 18h

na čast Mariji Romarici za blagosl. Slovenije

B. Polje

ob 16.30h

za živo in pokojno družino LEKAN

Stari trg

ob 18h

+ ZALAR Alojz, obl.

B. Polje

ob 16.30h

2. Mramor Ule

2. JURANČIČ Milena, obl.
++ družina JOZELJ

ob 7h

za farane

ob 10h

+ Janez STERLE
2. Mirjana TRUDEN

B. Polje

ob 8.30h

++ stari starši GRABNAJEVI

Stari Trg

ob 18h

++ Marija, starši in bratje STERLE (Vrh)

B. Polje

ob 17h

+ JOZELJ Anton, obl.

Stari trg

ob 18h

++ KOROŠEC Janez in Justina, obl.

2. Nataša ŠKERBEC

2. Terezija in Ivan AVSEC
B. Polje

ob 17h

+ CINDRIČ Bogdan, obl.

Stari trg

ob 18h

++ PETRIČ Angela in sorodniki, obl.

Kozarišče

ob 16.30h

za sosesko sv. Benedikta

Stari trg

ob 10h

+ Jože GORŠE, obl.

2. Franc in Julka PREVEC

2. družina KRAŠEVEC in TOMEC,
in Franc, obl.
B. Polje

ob 21h

+ Frančiška TROHA (Podlipceva)

Stari trg

ob 24h

za farane

ob 8h

+ Jože SRAJ, obl.

ob 10h

++ družina KVATERNIK

polnočnica

- polnočnica

2. MODIC Ludvik

2. Jože TRUDEN, obl.

2. Judita FORNAZARIČ

Stari trg

Božična devetdnevnica
Lk 1,67-79

2. Nataša ŠKERBEC
Viševek

Marija di Rossa, redovnica
Mt 21,28-32

SRE

TOR

2. za pokojno in živo družino PONUDA
+Marija in Janez MLAKAR in Anica MATIČIČ

Lk 3,10-18

Božična devetdnevnica
Lk 1,39-45

++ Anton in Kristina ULE

2. družina KODRCA in KOČEVAR

3. ADVENTNA NEDELJA

21.12.

2. na čast sv. Jožefu za blagoslov v duržini

++ Andrej, obl. in družina HRIBAR

Devica Marija iz Guadalupe

PON

Božična devetdnevnica
Lk 1,46-56

ob 16.30h

Damaz I., papež
Mt 11,16-19

na čast sv. Jožefu in Mariji, Božji Materi

20.12.

4. ADVENTNA NEDELJA
Lk 1,39-45

27.12.

B. Polje

ob 8.30h

+ Marija POJE, obl.

Stari trg

ob 10h

++ FORJANIČ Ernest in Kristina, obl.
2. za Božji blagoslov v družini in zdravje (Komidar)

B. Polje

ob 8.30h

za farane

Podgora

ob 16h

za žive in pokojne dobrotnike kapele sv. Družine

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

za blagoslov otrok naše družine
2. Anton in Franjica VOLF, obl.

B. Polje

ob 8.30h

++ TROHA Julijana, Janez in Alfred, obl.

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2, mašuje tisti dan duhovnik v Ukrajini 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 za vaše rajne v domači fani cerkvi.

- IZOBRAŽEVANJE SODELAVCEV
KARITAS: Škofijska Karitas Ljubljana v
ponedeljek, 7. dec. vabi na tradicionalni
izobraževalni večer za sodelavce
Župnijskih karitas. Večer bo potekal v
prostorih Salezijanskega mladinskega
centra v Cerknici, Tabor 29, s pričetkom
ob 19. uri.

- BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE
MARIJE, v torek, 8. dec. 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 ob
18h v Starem trgu, in ob 19h v Babnem
Polju.

