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28. oktober – nedelja: 30. nedelja med letom, žegnanjska nedelja.
Božja beseda
Oznanjajte, hvalite in govorite: »GOSPOD,
reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek!«
Jeremija 31,7b
Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in
postavljen ljudem v korist glede tega, kar se
nanaša na Boga: da daruje daritve in žrtve
za grehe.
Pismo Hebrejcem 5,1
Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je
rešila!«
Markov evangelij 10,52a
29. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.

praznični dan. (Izročilo pravi, da je vsaka
nedelja mala velika noč.)
Kan. 1247: V nedeljo in na druge zapovedane praznike so verniki dolžni udeležiti se
svete maše; vzdržijo pa naj se poleg tega tistih del in opravil, ki ovirajo dolžno bogočastje, veselje, ki je lastno Gospodovemu dnevu, in potreben duševni in telesni počitek.
Zapovedani prazniki:
- med zapovedane praznike sodijo prazniki,
ki se ne praznujejo nujno ob nedeljah, ampak
so vezani na datum. Velika noč, največji krščanski praznik, ne spada med zapovedane
praznike zato, ker je vedno na nedeljo, ki je
sama po sebi zapovedani praznik.
- Sveto Rešnje telo in Rešnja kri (po prazniku Svete Trojice, po koncu velikonočnega
časa)
- 15. avgust – Marijino vnebovzetje
- 1. november – vsi sveti
- 25. december – božič

29. – 30. oktober: jesenski oratorij.
30. oktober – torek: ob 20.00 uri srečanje
Biblične skupine.
PRAZNOVANJE NEDELJ IN ZAPOVEDANIH PRAZNIKOV
Zakonik cerkvenega prava:
Kan. 1246: Nedeljo, na katero se obhaja velikonočna skrivnost, je treba po apostolskem
izročilu praznovati kot glavni zapovedani

1. november – četrtek: slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Svete maše bodo
po nedeljskem razporedu (ob 8.30 uri, ob
10.00 uri in ob 19.00 uri). Ob 17.00 uri v cerkvi molitev rožnih vencev za verne duše in
za naše rajne – njihova imena nas bodo spominjala tudi ob svečkah pred oltarjem. Ob
20.00 uri bo na Žalah molitev mladih.

POPOLNI ODPUSTEK
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk
pokopališča in molitev za rajne. Prav tako
da je mogoče prejeti v vseh cerkvah in
javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na
prejšnjo in na naslednjo nedeljo, če smo
bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero
ter molimo po namenu svetega očeta, (na
primer očenaš).
2. november – petek: spomin vseh vernih
rajnih – Duše v vicah. Sveta maša zjutraj ob
7.30 uri in zvečer ob 19.00 uri. Prvi petek v
mesecu. Dopoldan obisk bolnikov. Pri obeh
svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
3. november – sobota: sobota po prvem petku. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
4. november – nedelja: 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja.
Božja beseda
Poslušaj, Izrael: GOSPOD je naš Bog, GOSPOD je edini! Ljubi GOSPODA, svojega
Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem,
naj bodo v tvojem srcu.
5. Mojzesova knjiga 6,4-6
Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren: svet, nedolžen, brez zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes,
tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom dan za dnem žrtvovati najprej za svoje
grehe in nato za grehe ljudstva.
Pismo Hebrejcem 7,26-27a

Eden izmed pismoukov je slišal, kako razpravljajo, in videl, da jim je Jezus dobro odgovoril; pristopil je in ga vprašal: »Katera
je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovoril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod,
naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda,
svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z
vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa
je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga
zapoved.«
Markov evangelij 12,28-31
5. november – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
6. november – torek: ob 20.00 uri sestanek
za starše prvoobhajancev.
8. november – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
9. november – petek: ob 19.30 čiščenje cerkve.
10. november – sobota: ob 20.00 uri molitev za mlade.
11. november – nedelja: 32. nedelja med
letom.
Božja beseda
Kajti tako govori GOSPOD, Izraelov Bog:
»Moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne
bo zmanjkalo do dne, ko bo GOSPOD poslal
dež na zemljo.«
1. knjiga kraljev 17,14
Kristus namreč ni stopil v svetišče, ki bi ga
naredila roka in bi bilo le odtis resničnega,

ampak v sama nebesa, da se je zdaj za nas
pojavil pred Božjim obličjem.
Pismo Hebrejcem 9,24
Tedaj je Jezus poklical k sebi svoje učence
in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v
zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega
preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva
vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.«
Markov evangelij,12,43-44

rih vetrov, od konca zemlje do konca neba.
Markov evangelij 13,26-27
19. november – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.
22. november – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
23. – 25. november: vikend za mlade družine. Informacije dobite pri Roku Rojku ali v
župnijski pisarni.

12. november – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.

25. november – nedelja: nedelja Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva.

13. november – torek: ob 20.00 uri srečanje
Biblične skupine.

Božja beseda
Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo,
in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili.
Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide,
in njegovo kraljestvo, ki ne bo uničeno.
Daniel 7,14

14. november – sreda: ob 20.00 uri sestanek
ŽPS-ja.
15. november – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
18. november – nedelja: 33. nedelja med
letom.
Božja beseda
Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje, se
bodo prebudili; nekateri za večno življenje,
drugi pa za sramoto in večno gnusobo.
Daniel 12,2
Kristus pa je za grehe daroval eno samo žrtev in za vekomaj sédel na Božjo desnico.
Pismo Hebrejcem 10,12
Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na
oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo
poslal angele in zbral svoje izvoljene od šti-

Jezus Kristus je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje.
Razodetje 1,5
5 in od Jezusa Kristusa, ki je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad
kralji zemlje.
Janezov evangelij 18,36a
26. november – ponedeljek: ob 9.00 uri družabno srečanje za starejše.
27. november – torek: ob 20.00 uri srečanje
Biblične skupine.
29. november – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.

1. december – sobota: ob 15.00 uri izdelovanje adventnih venčkov.
2. december – nedelja: 1. adventna nedelja.
Božja beseda
Glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko
izpolnim obljubo, ki sem jo dal Izraelovi in
Judovi hiši.
Jeremija 33,14
Sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo
v Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete v
tem, kar ste prejeli od nas, namreč to, kako
vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu;
sicer pa tako živite. Saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu.
1. pismo Tesaloničanom 4,1-2
27 In tedaj bodo videli Sina človekovega
priti na oblaku z močjo in veliko slavo. 28
Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in
vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.«
Lukov evangelij 21,27-28
5. december – sreda: ob 17.00 uri srečanje
sv. Miklavža z otroki v dvorani pod cerkvijo.
7. december – petek: ob 19.30 čiščenje cerkve.
Namen apostolata molitve
Splošni: V SLUŽBI MIRU
Da bi govorica srca in dialog vedno prevladala nad govorico orožja.

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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