0(6(ý1,
.2/('$5
9 ( 7 ( 7 ( 5KODELJEVO
(=,-(
Junij 2019* / $ 6 , / 2 . 2 ' ( / - ( 9 6 . ( ä 8 3 1 , - ( 6ŽUPNIJA

26. maj – nedelja: 6. velikonočna nedelja.
Ob 10.00 uri bo praznik prvega svetega obhajila za veroučence 3. razreda.
Božja beseda
»Apostoli in starešine smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam dva moža
skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime
našega Gospoda Jezusa Kristusa.«
Apostolska dela 15,25-26
Nato me je angel v Duhu odnesel na veliko
in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto
Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga
in je imelo Božje veličastvo.
Razodetje 21,10-11a
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede
in moj Oče ga bo ljubil.
Janez 14,23a
27. maj – ponedeljek: ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
29. maj – sreda: ob 19.30 uri bo zaključna
seja ŽPS-ja.
30. maj – četrtek: ob 18.15 uri bo molitev
pred Najsvetejšim.

1. junij – sobota: na Rakovniku bo Čarna
mavrica – otroški festival ob sklepu veroučnega leta. Naslov srečanja je: »Jezus mi
daje moč«.
1. junij – sobota: romanje na Višarje (informacije g. Peter Rojko).
2. junij – nedelja: 7. velikonočna nedelja.
Ob 10.00 uri bo zaključek veroučnega
leta.
Božja beseda
Štefan pa je poln Svetega Duha uprl pogled
proti nebu in videl Božjo slavo in Jezusa,
ki je stal na Božji desnici, in rekel: »Glejte,
nebesa vidim odprta in Sina človekovega,
ki stoji na Božji desnici!«
Apostolska dela 7,55-56
Jaz, Janez, sem slišal glas, ki mi je govóril:
»Glej, pridem kmalu in z mano pride moje
plačilo, da povrnem vsakomur po njegovem
delu.
Razodetje 22,12
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in
molil: »Naj svet spozna, da si me ti poslal
in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.«
Janez 17,23b

3. junij – ponedeljek: ob 9.00 uri bo romanje na Kurešček za skupino starejših in zaključek ponedeljkovih družabnih srečanj za
starejše. Ob 19.30 zaključna seja ŽPS-ja.

13. junij – četrtek: ob 18.15 uri bo molitev
pred Najsvetejšim.

5. junij – sreda: ob 19.30 uri srečanje ob
Svetem pismu.

Božja beseda
To govorí Božja Modrost: »Gospod me je
imel v začetku svojih poti, pred svojimi pradavnimi deli. Bila sem zasnovana od vekomaj, od začetka, preden je bila zemlja.
Pregovori 8,22-23

6. junij – četrtek: ob 18.15 uri bo molitev
pred Najsvetejšim.
7. junij – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev Srca
Jezusovega. Ob 19.30 uri (po sveti maši) bo
čiščenje cerkve.
8. junij – sobota: sobota po prvem petku.
Ob 18.00 uri bo molitev pred Najsvetejšim.
9. junij – nedelja: binkoštna nedelja.
Božja beseda
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in
začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim
je Duh dajal izgovarjati.
Apostolska dela 2,4
Kateri koli namreč se dado voditi božjemu
Duhu, ti so božji otroci.
Pismo Rimljanom 8,14

16. junij – nedelja: nedelja Svete Trojice.

Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v
miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu
Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri
odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in
se ponašamo z upanjem na Božjo slavo.
Pismo Rimljanom 5,1-2
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne
morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice,
vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo
slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.«
Janez 16,12-13
19. junij – sreda: ob 19.30 uri srečanje ob
Svetem pismu.
20. junij – četrtek: ob 18.15 uri bo molitev
pred Najsvetejšim.

»Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi.«
Janez 14,15

23. junij – nedelja: 12. nedelja med letom.

10. junij – ponedeljek: Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek. Sveti maši bosta ob 8.30 in ob 19.00 uri.

Božja beseda
To govorí Gospod: »Nad Davidovo hišo in
prebivalce Jeruzalema bom razlil duha naklonjenosti in prošenj.«
Zaharija 12,10a

Vi vsi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa
Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v
Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda
ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni
ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v
Kristusu Jezusu.
Pismo Galačanom 3,26-28
Jezus je svojim učencem govoril: »Če hoče
kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga
bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene, ga bo rešil.«
Luka 9,23-24
27. junij – četrtek: ob 18.15 uri bo molitev
pred Najsvetejšim.
30. junij – nedelja: 13. nedelja med letom.
Božja beseda
Tiste dni je Gospod rekel Elíju: »Šafátovega sina Elizeja iz Abél Mehóle pa mazili za
preroka namesto sebe!«
1. knjiga kraljev 19,17b
Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato
stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v
jarem sužnosti.
Pismo Galačanom 5,1
Spet drug je rekel Jezusu: »Hodil bom za
teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je
dejal: »Nihče, kdor položi roko na plug in
se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«
Luka 9,61-62

30. JUNIJ – 5. JULIJ: ORATORIJ (POLETNI POČITNIŠKI PROGRAM ZA
OTROKE).
4. julij – četrtek: ob 18.15 uri bo molitev
pred Najsvetejšim.
5. julij – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev Srca
Jezusovega.
7. julij – nedelja: 14. nedelja med letom.
Božja beseda
Kajti tako govori GOSPOD: Glej, napeljal
bom k njej mir kakor reko, slavo narodov
kakor poplavljajoč hudournik, in boste sesali, v naročju vas bodo nosili, na kolenih
ljubkovali.
Izaija 66,12
Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen
s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa,
po katerem je bil svet križan zame, jaz pa
svetu.
Pismo Galačanom 6,14
Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva
in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam
nameraval iti. Rekel jim je: »Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne
nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte! V
katero koli hišo pridete, recite najprej: ›Mir
tej hiši!‹«
Luka 10,1-2a.3-5

26. AVGUST – 30. AVGUST: ORATORIJSKE POČITNICE (POLETNI POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE).
3. september – torek: vpis veroučencev od
15.00 do 18.00 ure.
4. september – sreda: vpis veroučencev od
15.00 do 18.00 ure.
5. september – četrtek: vpis veroučencev
od 15.00 do 18.00 ure.
Namen apostolata molitve (junij)
Za evangelizacijo: DUHOVNIKI IN NJIHOV NAČIN ŽIVLJENJA
Da bi duhovniki s skromnim in ponižnim
načinom življenja zavestno udejanjali svojo
solidarnost z najbolj ubogimi.
Namen apostolata molitve (julij)
Splošni namen: CELOVITOST PRAVIČNOSTI
Da bi tisti, ki delijo pravico, pri tem ohranili svojo integriteto in da bi krivičnost, ki
prevladuje v svetu, ne imela zadnje besede.
Namen apostolata molitve (avgust)
Za evangelizacijo: DRUŽINE, ŠOLE
ČLOVEKOVEGA RAZVOJA
Da bi družine po svojem življenju iz molitve in ljubezni postajale čedalje bolj očitne
»šole resničnega človekovega razvoja«.

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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