OBVESTILA:
- PRVI PETEK: v petek, 2. decembra, bom
obiskal bolne in ostarele in jim prinesel
Najsvetejše na dom.
- OBISK SV. MIKLAVŽA:
Sv. Miklavž s svojim spremstvom angelov in
parkeljnov se bo letos srečal z otroki iz župnije
STARI TRG v farni cerkvi sv. Jurija v
soboto, 3. decembra, ob 18h (sv. maša ta dan
bo že ob 17h!!!). Ob tej priložnosti si bomo tudi
letos pogledali opereto v treh dejanjih
"MIKLAVŽ PRIHAJA", ki jo pripravljajo mladi
glasbeniki iz župnije Cerknica.
V BABNEM POLJU pa bo Miklavž obiskal otroke
iz župnije Babno polje v nedeljo, 4. decembra
ob 16h v cerkvi sv. Nikolaja.
Imena vseh pridnih otrok, ki bi se radi osebno
srečali s sv. Miklavžem, lahko priporočite v
farovž, do petka, 2. decembra.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem občini Loška
dolina za pomoč pri izvedbi letošnjega
Miklavža.
- ŽEGNANJE V VRHNIKI: na god svojega
zavetnika, soseska sv. Frančiška Ksaverja v
Vrhniki obhaja v soboto, 5. decembra, ob 16h
žegnanjsko mašo.
- ŽEGNANJE V BABNEM POLJU: pred godom
svojega zavetnika sv. Nikolaja župnija Babno
Polje ob 8.30h obhaja farno žegnanje.
- ČEBELARSKA maša, pri kateri se bodo naši
čebelarji spomnili tudi svojega zavetnika sv.
Ambroža, bo v nedeljo, 4. decembra, ob 10h v
farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu.
- praznik BREZMADEŽNEGA SPOČETJA
DEVICE MARIJE, v četrtek, 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 8h zjutraj in 18h v
Starem trgu, in ob 16.30h v Babnem Polju.

- KOLEDNIKI:
Vsi otroci, ki bi radi sodelovali pri letošnjem
zbiranju darov za v misijone in s tem naredili
dobro delo, so vabljeni na uvodni sestanek, ki
bo v nedeljo, 4. decembra 2016 po deseti
maši. Letos bodo koledniki po vaseh hodili na
sv. Štefana, v ponedeljek, 26. decembra 2016.
Vsi, ki ste pripravljeni sodelovati pri prevozu in
spremstvu otrok po vaseh prav tako vabljeni na
sestanek skupaj s koledniki. Lepo vabljeni!
- BOŽIČNA DEVETDNEVNICA - MARIJO
NOSIMO: v petek, 16. decembra, bomo začeli z
božično devetdnevnico, s katero se bomo otroci
in odrasli v molitvi pripravljali na praznik
Jezusovega rojstva – na Božič. Vsak večer bomo
v procesiji po cerkvi ponesli tudi Marijo, za
njo pa boste otroci, kot je že vrsto let navada pri
nas, ponesli tudi prižgane svečke ter prepevali
»Marijo smo vzeli...«. Po maši boste otroci
dobili tudi ovčko. Vabljeni!
- LUČ MIRU iz BETLEHEMA: skavti nam bodo
tudi letos v župnijo prinesli plamen iz kraja
Jezusove rojstva. Pri nedeljskih svetih mašah
na 4. adventno nedeljo nam bodo prebrali tudi
Poslanico Luči miru. Plamen in sveče bodo na
voljo v cerkvi pred oltarjem in jo boste lahko
odnesli na svoj dom. Skavti vam jo bodo
ponudili tudi na več mestih po naši Loški dolini,
saj bodo postavili stojnico z Lučjo miru.
- PRAZNIČNA SPOVED: Na 4. adventno
nedeljo, 20. dec., bo poleg spovedi med
nedeljskimi sv. mašami dopoldne tudi velika
priložnost za božično spoved popoldne ob
15.30h. Spovedovali bodo vsaj 5 ali več
dekanijskih duhovnikov. Kdor hoče imeti lepe
jaslice za Jezusa v božičnih praznikih, naj se
odloči za božično spoved.

BRALCI BERIL
STARI TRG
ob 7h

STARI TRG
ob 10h

B. POLJE
ob 8.30h

4.
dec

Ivanka NELEC
Jelka TRUDEN

Janez AVSEC
Janja STERLE

Ivanka GRAJŠ
Matjaž OŽBOLT

11.
dec

Jože MATEVŽIČ
Magda AVSEC

Juta STERLE
Katarina KANDARE

Marija TROHA
Olga TROHA

18.
dec

Marija RAVŠELJ
Marta ŠEBENIK

Katarina TRUDEN
Katja PREVEC

Martin TROHA
Jelka OŽBOLT

Odgovarja: župnik Boštjan Modic

letnik: 44
številka: 16
dne: 27. nov 2016
Stari trg pri Ložu - sv. Jurij

ADVENT, KI ČARA
V Provansi imajo kristjani navado, da
v jaslice med pastirje, ki prihajajo k
novorojenemu Detetu, postavijo tudi
figuro, imenovano 'zamaknjenec'. Z
njim želijo upodobiti preprostega
človeka, ki k hlevčku prihaja praznih
rok. Ta »človek« je tako zelo očaran
nad dogodki božične noči, da že meji
na raztresenost; Vse pozabi (tudi dar
za Novorojenega), občuduje vse, kar
vidi okrog sebe; zanj je vse novo, vse
sveto, vse dobro in plemenito.

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

Podoba tega preprostega človeka med
pastirji je pravzaprav najbolj
sporočilna. Opozarja nas, kako ne
znamo več gledati svet in ljudi, ne
znamo več občudovati, ne znamo biti
več preprosti, v tesni povezavi z vsemi
stvarmi in dogodki. To znajo otroci.
Ponižni, skromni in prisrčni so namreč
blizu Bogu, ker imajo posebne oči, ki
vidijo in sprejemajo vse z najglobljo
naklonjenostjo, z začudenjem, z
ljubeznijo…

- 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.

Pustite se očarati dobroti Miklavža in
čistosti Brezmadežne, dogajanju
Adventa in Božiča; Dobremu Bogu in
dobrim ljudem…

Krašenje in čiščenje farne cerkve:
4. dec. - Lož - Stari del
11. dec. - Lož - Mali Vrhek
18. dec. - Podlož
telefonske številke:

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

Boštjan, župnik

Babno Polje - sv. Nikolaj
Sin božji!
Pridi se znova rodit:
danes med nas.
Zemlja postala je velik hlev,
Poln govedi in zveri, gnoja in smradu.
Od zidov veje hlad, s poda diši kri.
Volkovi trgajo tvojo čredo.
Brez topline in ljubezni,
brez luči in resnice.
Peklenska sinfonija
ponavlja kar naprej:
»Zate ne, zate ni mesta med nami,
Božji Sin!«
Pridi Gospod, razsvetli našo noč,
Utišaj zavijanje volkov
s pesmijo o miru.
Pridi in napravi prostor
za sveto božjo Družino;
Vsaj v kot naših jaslic stopi in bodi Zveličar še našemu hlevu.

SVETE MAŠE:
PON

28.11.

PET
Stari trg

ob 18h

Katarina Laboure, redov.
Mt 8,5-11

TOR

29.11.

1.12.

Stari trg

ob 18h

++ Jožefa in Janez KRAŠEVEC, obl.

2.12.

Stari trg

ob 18h

3.12.

Frančišek Ksaver, duh.
Mt 9,35-10,8
NED

4.12.

2. ADVENTNA NEDELJA
farno žegnanje v
BABNEM POLJU
Mt 3,1-12

NED

+ družina ŠTRUKELJ

3. ADVENTNA NEDELJA
Mt 11,2-11

5.12.

Stari trg

ob 18h

Stari trg

ob 18h

6.12.

7.12.

ČET

8.12.

+ PONUDA Zora Marija

Stari trg

ob 18h

+ Vida ŠTRUKELJ
2. za zdravje in v dober namen
3. za blagoslov pri diplomi

Viševek

ob 16.30h

+ ANTONČIČ Jože

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

++ BAVEC, obl (Nadlesk in sv. Štefan)
2. Ludvik ZADEL

++ Alojz KOMIDAR in Rok MIHELČIČ

++ POJE Janez in Ivana

Stari trg

ob 17h

družina TOMC, ŠEBENIK in KOMIDAR
2. v zahvalo Mariji

VRHNIKA

ob 16h

za sosesko sv. Frančiška Ksaverja

Stari trg

ob 7h

++ Janez in Kristina MLAKAR
2. MODIC Anton in družina

Stari trg

ob 10h

za pokojne čebelarje

ob 8.30h

++ Albert in Antonija REČNIK

ob 18h

+ MLAKAR Marija (Babna Polica)
2. ŠPEHAR - PREZELJ
3. Ana in Anton ANTONČIČ, obl.

Stari trg

ob 18h

Viševek

ob 19h

++ Janez in Ivanka RAVŠELJ

TOR

Stari trg

13.12.

SRE

14.12.

ČET

15.12.

+ MIHELČIČ Emilija, obl.

B. Polje

ob 16.30h

+ TROHA Marija, 30. dan

Stari trg

ob 8h

++ starši KORDIŠ in TRUDEN

ob 18h

+ družina MRAMOR in ULE

2. Jože in Frančiška MLAKAR (Iga vas 38)

2. Janez, Marija KRAŠEVEC, obl.
ob 16.30h + TROHA Martin, obl.

Stari trg

ob 18h

16.12.

Adelajda, kraljica
Jn 5,33-36
SOB

17.12.

3. v zahvalo
Stari trg

ob 18h

+ Alojz LEKŠAN
2. STERLE Marija (Podcerkev)

Stari trg

ob 18h

++ Marija, starši in bratje STERLE

(Vrh), obl.

2. v zahvalo za opravljeno delo
Viševek

ob 16.30h

starši in bratje DROBNIČ

Stari trg

ob 18h

++ KOROŠEC Janez in Justina, obl.

Janez de Martha, red. ustan.

2. TOMEC in KRAŠEVEC Franc, obl.

Mt 1,1-17

18.12.

++ Janez in družina KANDARE
2. MARKOVČIČ Marjeta

Marija di Rossa, redovn.
PET

++ Janez in družina BAVEC
2. družina MLAKAR (Pudob 34)

Lk 7,18b-23

4. ADVENTNA NEDELJA Mt 1,18-24

ob 18h

ob 18h

Janez od Križa, duhovnik

3. za zdravje
ob 19h

2. družina ZRIMŠEK

Lucija, devica mučenka

NED

Stari trg

B. Polje

Devica Marija iz Guadalupe
Mt 21,23-27

2. Stane BUKOVEC
B. Polje

Lk 1,26-38

++ starši in brat Jože TRUDEN

12.12.

++ ŠKERBEC Angela in Ljudmila

+ SEDEJ Vid, 30. dan

BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE

sestri, bratje in starši TROHA (BP1)

ob 18h

3. za zdravje in za zdravo pamet

ob 16.30h

B. Polje

ob 8.30h

Stari Trg

PON

B. Polje

Ambrozij, škof, cerkv. učitelj

Mt 11,28-30

ob 16.30h

B. Polje

2. MARKOVČIČ Marjeta

3. za pokojne domobrance in žrtve naše župnije

Nikolaj, škof
Mt 18,12-14

SRE

3. v zahvalo z zdravje
Viševek

3. STERLE Janez in sin Marko

++ TURŠIČ Leopold in starši

2. KOMIDAR Franc

Saba, opat puščavnik
Lk 5,17-26
TOR

11.12.

+ TRUDEN Jože in Slavica
2. KIRASIĆ Ivica, 30. dan

3. DROBNIČ Jernej, obl.

3. France VEBER
PON

ob 18h

Mt 17,10-13

3. družina ŠPEH
2. PONUDA Zora Marija

Bibijana, mučenka
Mt 9,27-31

SOB

10.12.

2. Stanislav KRAŠEVEC

Edmund Campion, muč.
Mt 7,21.24-27
PET

Loretska Mati Božja

+ OVSEC Janez, 30. dan

Andrej, apostol
Mt 4,18-22
ČET

SOB

ob 19h

Lk 10, 21-24

30.11.

3. starši ŠPEH in KOČEVAR
Viševek

Stari trg

Mt 11,16-19

2. za vojne žrtve na Rabu

Filomen, mučen.
SRE

++ starši MLAKAR in 3 bratje Anton, Vincencij in
Jožef (Babna Polica 9)

9.12.

Peter Fourier, redovni ustanovitelj

3. za zdravje in Božj. blagoslov v novem domu
Podcerkev

ob 16.30h + STERLE Marija

Stari trg

ob 7h

za farane

ob 10h

France VEBER, starši ŽAGAR Ivan in
Francka in sin Ivan
2. na čast M. Romarici za blagoslov Slov.

B. Polje

ob 8.30h

+ MULH Marija, obl.
2. TROHA Jožefa, obl.

POJASNILO: Sv. mašo, ki je v oznanilih zapisana pod št. 2 in št. 3, bodo maševali duhovniki drugod, predvsem v
misijonih: v Turčiji - p. Martin Kmetec, ali na Madagaskarju - g. Tone Kerin, v Ukrajini ... Njim sem 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 vsi, ki ste
darovali za sv. mašo, da skupaj molimo in obhajamo sv. daritev za vaše rajne v domači farni cerkvi.

