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Urnik verouka za šolsko leto 2018-2019
Otroški zbor, torek ob 15.00 uri
1. razred, sreda ob 17.00 uri
2. razred, torek ob 16.00 uri
3. razred, torek ob 16.00 uri
4. razred, torek ob 17.00 uri
5. razred, sreda ob 16.00 uri
6. razred, sreda ob 17.00 uri
7. razred, četrtek ob 16.00 uri
8. razred, četrtek ob 16.00 uri
9. razred, četrtek ob 17.00 uri
srednješolci, petek ob 20.00 uri
študenti, torek ob 20.00 uri
2. september – nedelja: 22. nedelja med letom (angelska nedelja).
Božja beseda
Zdaj pa, Izrael, poslušaj zakone in odloke,
katere vas učim izpolnjevati, da boste živeli
in prišli in vzeli v last deželo, ki vam jo daje
GOSPOD, Bog vaših očetov! Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem, in
ničesar ji ne odvzemajte, da boste izpolnili
zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki vam
jih zapovedujem!
5 Mz 4,1-2
Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.
Jak 1,22

Prerok Izaija je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano: To ljudstvo me časti
z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. Božjo zapoved
opuščate in se držite človeškega izročila.
Mr 7,6b-8
4. september – torek: vpis veroučencev od
15.00 do 18.00 ure.
5. september – sreda: vpis veroučencev od
15.00 do 18.00 ure.
6. september – četrtek: vpis veroučencev
od 15.00 do 18.00. Ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
7. september – petek: prvi petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnikov. Pri obeh svetih
mašah počastitev Srca Jezusovega.
8. september – sobota: sobota po prvem
petku. Praznik rojstva Device Marije (mali
šmaren). Sveti maši bosta ob 8.30 in ob 19.00
uri. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
9. september – nedelja: 23. nedelja med letom.

Božja beseda
Recite njim, ki so plahega srca: »Bódite
močni, nikar se ne bojte! Glejte, vaš Bog!
Maščevanje prihaja, Božje povračilo, on prihaja, da vas reši!«
prim. Iz 35,4
Moji bratje, svoje vere v našega Gospoda
Jezusa Kristusa, Gospoda veličastva, ne
združujte s pristranskostjo.
Jak 2,1
Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.
Mr 7,37b
10. september – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.
11. september – torek: začetek vaj za otroški zbor. Začetek verouka za 2., 3. in 4. razrede.

Božja beseda
Glej, Gospod BOG mi pomaga, kdo me bo
razglasil za krivega? Glej, vsi tisti bodo razpadli kakor obleka, molj jih bo požrl.
Iz 50,9
Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom
pokazal vero iz svojih del.
Jak 2,18b
Jezus jih je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo
sem?« Peter mu je odgovoril in rekel: »Ti si
Mesija.«
prim. Mr, 8,29
17. september – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše. Ob 19.30 koncert zbora sv. Nikolaja iz Litije.
20. september – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
21. – 23. september: vikend za ministrante.

12. september – sreda: začetek verouka za
1., 5. in 6. razrede.
13. september – četrtek: začetek verouka
za 7., 8. in 9. razrede. Ob 18.15 molitev pred
Najsvetejšim.
14. september – petek: začetek verouka za
srednješolce.
15. september – sobota: vseslovensko srečanje za mlade v Stični.
16. september – nedelja: 24. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatov. Pri sveti
maši bo tudi blagoslov šolskih torb in veroučnih knjig ter drugih pripomočkov.

23. september – nedelja: 25. nedelja med
letom, Slomškova nedelja.
Božja beseda
O Bog, reši me s svojim imenom, s svojo
oblastjo mi sodi. O Bog, usliši mojo molitev,
prisluhni izrekom mojih ust.
Ps 54 (53),3-4
Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista,
nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna,
polna usmiljenja in dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine. In sad pravičnosti
se seje v miru tistim, ki delajo za mir.
Jak 3,17-18

Jezus je tedaj sédel, poklical dvanajstere in
jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«
Mr 9,35
24. september – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.
26. september – sreda: ob 20.00 uri sestanek ŽPS-ja.
27. september – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
30. september – nedelja: 26. nedelja med
letom.
Božja beseda
GOSPODOVA postava je popolna, poživlja
dušo; GOSPODOVO pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. GOSPODOVI
ukazi so pravi, razveseljujejo srce; GOSPODOVA zapoved je jasna, razsvetljuje oči.
Ps 19,8-9
Bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi
nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogastvo
je preperelo in vaša oblačila so požrli molji.
Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja
bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso
kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade.
Jak 5,1-3
Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da
piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam –, zagotovo
ne bo izgubil svojega plačila.
Mr 9,40-41

1. oktober – ponedeljek: celodnevno češčenje Najsvetejšega: od 9.00 ure do 12.00 ure
kdor ima čas. Od 15.00 do 16.00 ure češčenje
vodi župnijska Karitas, od 16.00 do 17.00 ure
češčenje vodi pevski zbor in člani ŽPS-ja, od
17.00 do 18.00 ure priložnost za tiho osebno
molitev ob meditativni glasbi, od 18.00 do
19.00 češčenje vodijo mladi. Sveti maši bosta ob 8.30 in ob 19.00 uri. Pri obeh svetih
mašah bo blagoslov vrtnic in počastitev relikvij. Prispevek za vrtnice je vsaj 2 evra. Del
zbranih sredstev bo namenjenih za misijone.
Člani župnijske Karitas bodo Terezijine vrtnice ponesli tudi na dom bolnih in ostarelih.
1. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
4. oktober – četrtek: ob 18.15 molitev pred
Najsvetejšim.
5. oktober – petek: prvi petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnikov. Pri obeh svetih
mašah počastitev Srca Jezusovega.
6. oktober – sobota: sobota po prvem petku. Praznik rojstva Device Marije (mali
šmaren). Sveti maši bosta ob 8.30 in ob 19.00
uri. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
7. oktober – nedelja: 27. nedelja med letom
(rožnovenska nedelja). Praznik župnijske
zavetnice sv. Terezije Deteta Jezusa (farno
žegnanje). Svete maše bodo ob 8.30, 10.00
in ob 16.00 uri. Večerne svete maše ob 19.00
ne bo. Ob 16.00 uri bo romarski shod. Pri
vseh svetih mašah bo blagoslov vrtnic in počastitev relikvij. Prispevek za vrtnice je vsaj
2 evra. Del zbranih sredstev bo namenjenih
za misijone. K popoldanski slovesnosti vabljene narodne noše.

Božja beseda
GOSPOD Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu
bo primerna.« GOSPOD Bog je izoblikoval
iz zemlje vse živali na polju in vse ptice pod
nebom ter jih pripeljal k človeku, da bi videl,
kakšna imena jim bo dal, in da bi vsako živo
bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal človek.
1. Mz 2,18-19
Blagor vsakemu, ki se boji GOSPODA, ki
hodi po njegovih poteh. Sadove truda svojih rok boš zares užival, blagor tebi, tebi bo
dobro.
Ps 128,1b-2
Jezus pa jim je rekel: »Na začetku stvarjenja
pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se
pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso.
Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je
torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«
Mr 10,5a.6-9
Namen apostolata molitve
Splošni: Mladi iz Afrike
Da bi imeli mladi z afriškega kontinenta dostop do izobrazbe in dela v lastnih deželah.

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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