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1. december – sobota: ob 15.00 uri izdelovanje adventnih venčkov.
2. december – nedelja: 1. adventna nedelja, nedelja Karitas.
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
3. december – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.

5. december – sreda: ob 17.00 uri srečanje sv. Miklavža z otroki v dvorani pod
cerkvijo. Ta dan odpade verouk za 1., 5.
in 6. razrede.
6. december – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
7. 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.
8. december – sobota: sobota po prvem
petku. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim. Ob 19.00 uri mladinska sveta
maša.
9. december – nedelja: 2. adventna nedelja. Ob 14.00 uri srečanje za starejše v
župnijski dvorani: začetek s sveto mašo,
sledi kulturni program Glasbene šole Moste – Polje in zaključek s pogostitvijo.
Božja beseda
Kajti Bog sam bo vodil Izraela, z veseljem,
v luči svojega veličastva, z usmiljenjem in
pravičnostjo, ki prihajata od njega.
Baruh 5,9

Molim pa tole: naj vaša ljubezen čedalje
bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem zaznavanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan, izpolnjeni
s sadom pravičnosti, po Jezusu Kristusu,
v slavo in hvalo Božjo.
Pismo Filipljanom 1,9-11
V puščavi se je zgodila Božja beseda
Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je
vso jordansko pokrajino in oznanjal krst
spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
Luka 3,2b-3
10. december – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.
11. december – torek: ob 19.30 uri srečanje Biblične skupine.
13. december – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
14. december – petek: ob 20.00 uri dekanijska duhovna obnova za mlade.
16. december – nedelja: 3. adventna nedelja. Začetek božične 9-dnevnice.
Božja beseda
Vriskaj, hči sionska, vzklikaj, Izrael!
Vesêli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska! GOSPOD te je rešil obsodbe,
odstranil je tvoje sovražnike. Izraelov
kralj, GOSPOD, je v tvoji sredi, ne boš se
več bala hudega.
Sofonija 3,14-15

Gospod je blizu.
Filipljanom 4,5b
Ker je ljudstvo živelo v pričakovanju in
so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če
ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa
močnejši od mene; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju«.
prim. Luka 3,15-16
17. december – ponedeljek: ob 9.00 uri
družabno srečanje za starejše.
20. december – četrtek: ob 18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
23. december – nedelja: 4. adventna nedelja.
Božja beseda
Ti pa, Betlehem Efráta, iz tebe mi pride
tisti, ki bo vladal v Izraelu, njegovi izviri
so od nekdaj, iz davnih dni. Trdno bo stal
in pasel čredo z GOSPODOVO močjo, z
veličastvom imena GOSPODA, svojega
Boga, in prebivali bodo, kajti zdaj bo velik do koncev zemlje.
prim. Mihej 5,1.2
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnim, o
Bog, tvojo voljo.«
Pismo Hebrejcem 10,7
Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav,
se je dete veselo zganilo v njenem telesu.
Luka 1,41a

24. december – ponedeljek: sveti večer. Ob 18.00 uri otroška polnočnica. Ob
23.30 uri SLOVENSKI BOŽIČ Matije
Tomca. Ob 00.00 uri sveta maša – polnočnica.

Božja beseda
Za tega dečka sem molila in GOSPOD mi
je izpolnil mojo željo, ki sem jo od njega
želela.
1. Samuelova knjiga 1,27

Božja beseda
Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi
kralji tvojo slavo.
Izaija 62,2a

Božji otroci se imenujemo in to tudi smo.
1. Janezovo pismo 1,3b

Janez je govoril: »Mar mislite, da sem
jaz? Jaz nisem. Toda glejte, za mano pride on, in jaz nisem vreden, da bi odvezal
sandale z njegovih nog.«
prim. Apostolska dela 13,25
V sanjah se mu je prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se
vzeti k sebi Marije, svoje žene. Rodila bo
sina in daj mu ime Jezus.«
prim. Matej 1,20-21a
25. december – torek: božič (zapovedani
praznik). Svete maše ob 0.00, ob 8.30, ob
10.00 in ob 19.00 uri.
26. december – sreda: praznik mučenca
Štefana – blagoslov vode in soli.
27. december – četrtek: praznik apostola in evangelista sv. Janeza. Ob 18.15 uri
molitev pred Najsvetejšim.
30. december – nedelja: praznik svete
družine (pri dopoldanskih svetih mašah
blagoslov otrok).

In vsi, ki so Jezusa slišali, so bili iz sebe
nad njegovo razumnostjo in njegovimi
odgovori.
Luka 2,47
31. december – ponedeljek: drugi sveti
večer. Sveta maša bo ob 19.00 uri.
1. januar – torek: svete maše ob 8.30,
10.00 in ob 19.00 uri.
2. januar – sreda: romanje k sv. Primožu nad Kamnikom. Ob 8.00 odhod izpred
cerkve.
3. januar – četrtek: verouk za 7. in 8. razrede odpade. Ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.
4. januar – petek: prvi petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev
Srca Jezusovega.
5. januar – sobota: sobota po prvem petku. Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim. Tretji sveti večer.

6. januar – nedelja: praznik Gospodovega razglašenja (sveti trije kralji).
Božja beseda
Zlata in kadila bodo prinesli, GOSPODOVO hvalo bodo oznanjali.
Izaija 60,6b
Kakor sem prej na kratko zapisal, mi je
bila po razodetju razkrita skrivnost.
Pismo Efežanom 3,3
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji
v dneh kralja Heroda, so prišli modri z
Vzhoda v Jeruzalem.
Matej 2,1
Namen apostolata molitve
Za evangelizacijo: V SLUŽBI POSREDOVANJA VERE
Da bi ljudje, ki so zavzeti v službi razumevanja vere, v dialogu s kulturami našli
govorico za današnji čas.

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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