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1. december – petek: prvi petek v
mesecu. Dopoldan obisk bolnih in
ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega. Ob 19.30 čiščenje cerkve.

Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.
1. pismo Korinčanom 1,9

Tisti čas je Jezus rekel svojim učen2. december – sobota: sobota po cem: Pazíte in bedite, ker ne veste,
prvem petku. Ob 15.00 izdelovanje kdaj pride ta čas!
adventnih venčkov. Ob 18.00 uri Markov evangelij 13,33
molitev pred Najsvetejšim.
4. december – ponedeljek: ob 9.00
3. december – nedelja: 1. adventna uri družabno srečanje za starejše.
nedelja.
5. december – torek: ob 17.00 uri
Božja beseda
srečanje sv. Miklavža z otroki v
Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime, dvorani pod cerkvijo.
ki bi se prebudil, da bi se te držal,
kajti skril si svoj obraz pred nami, 7. december – četrtek: ob 18.15 uri
prepustil si nas môči naše krivde. molitev pred Najsvetejšim.
In zdaj, GOSPOD, si ti naš oče! Mi
smo glina, ti si naš upodabljavec, 8. december – petek: ob 20.00 uri
vsi smo delo tvojih rok.
molitev za mlade.
Izaija 64,6-7
10. december – nedelja: 2. adventna nedelja.

Božja beseda
Glas kliče: V puščavi pripravite pot
GOSPODU, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu! Vsaka dolina naj
se vzdigne in vsak hrib in grič naj
se poniža, kar je vijugasto, naj bo
ravno, in grebeni naj bodo ravnina.
Izaija 40,3-4

13. december – sreda: ob 19.30 uri
večer za odrasle (kateheze za odrasle).
14. december – četrtek: ob 18.15
uri molitev pred Najsvetejšim.

17. december – nedelja: 3. adventna nedelja. Ob 14.00 srečanje za
Tega, ljubi, ne smete prezreti: pred starejše (sveta maša, kulturni proGospodom je en dan kakor tisoč let gram in pogostitev). Ob 19.00 uri
med večerno sveto mašo nastop
in tisoč let kakor en dan.
instrumentalne skupine Allegro iz
2. Petrovo pismo 3,8
župnije Ljubljana – Ježica.
Janez je bil oblečen v kameljo dlako
in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel Božja beseda
je kobilice in divji med. Oznanjal je: Silno se veselim v GOSPODU,
»Za menoj pride močnejši od mene moja duša se raduje v mojem Bogu.
in jaz nisem vreden, da bi se sklo- Zakaj odel me je z oblačilom odrenil pred njim in mu odvezal jermen šenja, ovil me je z ogrinjalom pranjegovih sandal. Jaz sem vas krstil vičnosti, kakor ženina, ki si nadene
v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem venec, kakor nevesto, ki se okrasi z
nakitom.
Duhu.«
Izaija 61,10
Markov evangelij 1,6-8
11. december – ponedeljek: ob Zmeraj se veselite. Neprenehoma
9.00 uri družabno srečanje za sta- molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti
to je Božja volja v Kristusu Jezusu
rejše.
glede vas.
12. december – torek: ob 20.00 uri 1. pismo Tesaloničanom 5,16-18
srečanje Biblične skupine.

»Jaz sem glas vpijočega v puščavi: bom utŕdil na veke, za vse rodove
zravnajte Gospodovo pot, kakor je bom postavil tvoj prestol.«
rekel prerok Izaija.«
Psalm 89
Janezov evangelij 1,23b
V šestem mesecu je Bog poslal
18. december – ponedeljek: ob angela Gabriela v galilejsko me9.00 uri družabno srečanje za sta- sto Nazaret, k devici, zaročeni z
rejše.
možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz
Davidove hiše, in devici je bilo ime
21. december – četrtek: ob 18.15 Marija.
uri molitev pred Najsvetejšim.
Lukov evangelij 1,26-27
22. december – petek: ob 20.00 25. december – ponedeljek: božič
uri dekanijska duhovna obnova za (zapovedani praznik). Svete maše
ob 0.00, ob 8.30, ob 10.00 in ob
mlade.
19.00 uri.
24. december – nedelja: 4. adventna nedelja. Sveti večer. Ob 18.00 26. december – torek: praznik muuri otroška polnočnica. Ob 23.30 čenca Štefana – blagoslov vode in
uri program pred sveto mašo. Ob soli.
00.00 uri sveta maša – polnočnica.
31. december – nedelja: praznik
svete družine (pri dopoldanskih
svetih mašah blagoslov otrok). Po
Božja beseda
Natán je rekel kralju: »Pojdi, stori večerni sveti maši bo koncert mevse, kar je v tvojem srcu, kajti GO- šanega pevskega zbora iz Divače.
SPOD je s teboj!«
Božja beseda
2. Samuelova knjiga 7,3
Po teh dogodkih se je Abramu v viGospod je sklenil zavezo s svojim denju zgodila GOSPODOVA beseizvoljencem, prisegel je Davidu, da, rekoč: »Ne boj se, Abram! Jaz
svojemu služabniku: »Tvoj zarod sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo

veliko.«
1. Mojzesova knjiga 15,1b
Zahvaljujte se GOSPODU, kličite
njegovo ime, dajte spoznati med
ljudstvi njegova dela. Pojte mu,
igrajte mu, premišljajte o vseh njegovih čudovitih delih.
Psalm 105,1-2
»Gospodar, zdaj odpuščaš svojega
služabnika po svoji besedi v miru,
kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem
vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Lukov evangelij 2,29-32
1. januar – ponedeljek: svete maše
ob 8.30, 10.00 in ob 19.00 uri.
Namen apostolata molitve
Splošni: OSTARELI
Da bi ostareli ob podpori družin in
krščanskih občestev svojo modrost
in izkušenost uporabili za širjenje
vere in vzgojo novih rodov.

ZA SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z
domačim župnikom. Ob prijavi prinesete izpisek iz
rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki.
Temu prvemu srečanju sledi še vsaj eno srečanje, na
katerem se poglobimo v pomen in potek zakramenta
svetega krsta. Tega srečanja se udeležijo tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi more biti odrasel, zgleden
katoliški vernik. Konkretno to pomeni, da je prejel
svojemu stanu primerne zakramente. Največkrat je
težava zaradi neurejene cerkvene poroke ali zaradi
nerednega udeleževanja nedeljske svete maše.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v
domači župniji vsaj dva meseca prej, da uredimo ženitveni zapisnik. Zanj potrebujete krstno samski list,
ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti star
več kot šest mesecev. Pred poroko je obvezna udeležba na tečaju priprave na zakon ali kake podobne
priprave. Pred samo poroko je še najmanj eno srečanje, na katerem se pripravimo na sam obred poroke.
Pred poroko vsak kristjan opravi tudi dobro spoved,
v kateri uredi pred Bogom vse dotedanje življenje.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se potem,
ko uredite stvari na Žalah, oglasite v župniji, v katero je pokojnik spadal. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku, z duhovnikom pa se pogovorite glede
poteka krščanskega pogreba. Pred pogrebom je prav,
da svojci opravijo spoved in se med pogrebno mašo
udeležijo obhajila, ki ga namenijo za pokoj duše rajnega. Namesto cvetja in sveč na grob lahko darujemo
za svete maše, za potrebe cerkve ali druge dobrodelne namene.
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