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Urnik verouka za šolsko leto 2019-2020
Otroški zbor: torek ob 15.00 uri
1. razred: torek ob 17.00 uri
2. razred: četrtek ob 17.00 uri
3. razred: torek ob 16.00 uri
4. razred: torek ob 16.00 uri
5. razred: sreda ob 15.15 uri
6. razred: sreda ob 17.30 uri
7. razred: četrtek ob 16.00 uri
8. razred: četrtek ob 17.00 uri
9. razred: četrtek ob 17.00 uri
srednješolci: torek ob 20.00 uri
študenti: torek ob 20.00 uri
1. september – nedelja: 22. nedelja med
letom.
Božja beseda
Otrok, izvršuj svoja dela v ponižnosti, potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu
po volji.
Sirah 3,17
Pravični pa se veselijo, vriskajo pred Bogom, poskakujejo od veselja.
Psalm 68 (67),4
Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi
uboge, pohabljene, hrome, slepe, in blagor
tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti
bo namreč ob vstajenju pravičnih.
Luka 14,13-14

2. september – ponedeljek: ob 9.00 uri bo
družabno srečanje za starejše.
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. Ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.
6. september – petek: prvi petek v mesecu. Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na
domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev
Srca Jezusovega.
7. september – sobota: dopoldne animatlon v Želimljem. Sobota po prvem petku.
Ob 18.00 uri molitev pred Najsvetejšim.
8. september – nedelja: 23. nedelja med
letom.
Božja beseda
Kateri človek more spoznati Božjo voljo? Kdo
more razločiti, kaj hoče Gospod?
Knjiga Modrosti 9,13
Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je
naše življenje, da pridemo do srčne modrosti.
Psalm 90 (89),12
Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za
menoj, ne more biti moj učenec.
Luka 14,27

9. september – ponedeljek: ob 9.00 uri bo
družabno srečanje za starejše.

19. september – četrtek: ob 18.15 uri bo
molitev pred Najsvetejšim.

10. september – torek: začetek vaj za otroški zbor. Začetek verouka za 1., 3. in 4. razrede in srednješolce.

21. september – sobota: vseslovensko srečanje za mlade v Stični.

11. september – sreda: začetek verouka za
5. in 6. razrede.
12. september – četrtek: začetek verouka
za 2., 7., 8. in 9. razrede. Ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim.
15. september – nedelja: 24. nedelja med
letom. Začetek katehetskega leta. Pri sveti
maši ob 10.00 bo blagoslov šolskih torb in
veroučnih knjig ter drugih pripomočkov.
Božja beseda
Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Pojdi,
stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, se je pokvarilo.
Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal.«
2. Mojzesova knjiga 32,7-8a
Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel
v svet, da bi rešil grešnike.
1. pismo Timoteju 1,15a
Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje
veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.
Luka 15,7
16. september – ponedeljek: ob 9.00 uri
bo družabno srečanje za starejše.

22. september – nedelja: 25. nedelja med
letom.
Božja beseda
Kdo je kakor GOSPOD, naš Bog, ki ima
prestol na višavi; kakor tisti, ki gleda v nižave
v nebesih in na zemlji?
Psalm 113 (112),5-6
Bog je namreč samo eden. Samo eden je
tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek
Kristus Jezus.
1. pismo Timoteju 2,5
Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v
velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen,
je krivičen tudi v velikem.
Luka 16,10
23. september – ponedeljek: ob 9.00 uri
bo družabno srečanje za starejše.
24. september – torek: spominski dan Marije Pomočnice Kristjanov. Pri obeh svetih
mašah blagoslov Marije Pomočnice.
26. september – četrtek: ob 18.15 uri bo
molitev pred Najsvetejšim.
27. (petek) – 29. (nedelja) september: vikend za ministrante.

29. september – nedelja: 26. nedelja med
letom.
Božja beseda
Gospod varuje zvestobo na veke. Gospod
pomaga do pravice zatiranim. Gospod daje
kruha lačnim, Gospod osvobaja jetnike.
prim. Psalm 146,6-7
Ti pa, Božji človek si prizadevaj za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen,
stanovitnost in krotkost. Bojuj dober boj
vere, sezi po večnem življenju, v katero si
bil poklican in si to lepo izpovedal pred
mnogimi pričami.
prim. 1. Timoteju 6,11-12
Abraham je rekel bogatašu: »Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro,
Lazar pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj
potolažen, ti pa trpiš.«
Luka 16,25
30. september – ponedeljek: ob 9.00 uri
bo družabno srečanje za starejše. Zadnji
dan v mesecu. Pri sveti maši molitve ob vaji
za srečno smrt.
1. oktober – torek: celodnevno češčenje
Najsvetejšega: od 9.00 ure do 12.00 ure
kdor ima čas. Od 15.00 do 16.00 ure priložnost za tiho osebno molitev ob meditativni
glasbi, od 16.00 do 17.00 ure češčenje vodi
župnijska Karitas, od 17.00 do 18.00 ure
češčenje vodijo člani ŽPS-ja in pevskega
zbora, od 18.00 do 18.45 ure molitvena ura
za zakonce in družine. Sveti maši bosta ob
8.30 in ob 19.00 uri. Člani župnijske Karitas bodo po jutranji sveti maši Terezijine
vrtnice ponesli tudi na dom bolnih in osta-

relih. Ob 19.00 uri bo sklep celodnevnega
češčenja in romarski shod ob prazniku sv.
Terezije Deteta Jezusa, ki ga bo vodil salezijanski inšpektor, Marko Košnik. Pri obeh
svetih mašah bo blagoslov vrtnic in počastitev relikvij. Prispevek za vrtnice je vsaj
2 evra. Del zbranih sredstev bo namenjenih
za misijone.
3. oktober – četrtek: 1. dan 3-dnevnice pred praznikom 100. obletnice prihoda
salezijancev na Kodeljevo: ob 18.15 uri bo
molitev pred Najsvetejšim. Ob 19.00 uri
zlata maša Toneta Ciglarja. Ob 20.00 uri
(po sveti maši) v župnijski dvorani predstavitev knjige: 100 let salezijanskega poslanstva na Kodeljevem 1919-2019.
4. oktober – petek: 2. dan 3-dnevnice pred
praznikom 100. obletnice prihoda salezijancev na Kodeljevo: 1. petek v mesecu.
Dopoldan obisk bolnih in ostarelih na domovih. Ob 19.00 uri sveta maša z glasbeno
skupino Alfa in Omega, ki jo bo vodil Anton Bedenčič. Po sveti maši bo v cerkvi še
slavilni večer (krajši koncert skupine Alfa
in Omega).
5. oktober – sobota: 3. dan 3-dnevnice
pred praznikom 100. obletnice prihoda salezijancev na Kodeljevo: animatorij (oratorij za animatorje) in ob 19.00 uri mladinska
sveta maša, ki jo bo vodil Boštjan Jamnik.
6. oktober – nedelja: praznik 100. obletnice prihoda salezijancev na Kodeljevo in
praznik župnijske zavetnice sv. Terezije.
Slovesna sveta maša z blagoslovom krstne
kapele ob 9.00, ki jo bo vodil beograjski
nadškof Stanislav Hočevar. Sveta maša bo
tudi ob 19.00 uri.

Božja beseda
Doklej, GOSPOD, bom klical na pomoč in
ne boš poslušal, vpil k tebi zaradi nasilja in
ne boš pomagal?
Habakuk 1,2
Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč
duha moči, ljubezni in razumnosti. Nikar se
torej ne sramuj pričevanja za našega Gospoda.
2. Timoteju 1,7-8a
Apostoli so rekli Gospodu: »Pomnôži nam
vero!«
Luka 17,5
Namen apostolata molitve (september)
Splošni namen:
VAROVANJE OCEANOV
Da bi se politiki, znanstveniki in ekonomisti skupaj trudili, da obvarujejo morja in
oceane.

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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