NOVEMBER 2021
31. oktober – nedelja: 31. nedelja med
letom, imenovana tudi žegnanjska nedelja. Zadnji dan v mesecu; pri vseh
svetih mašah molitve ob vaji za srečno
smrt.
Božja beseda
Boj se Gospoda, svojega Boga, in vse
dni svojega življenja izpolnjuj vse njegove zakóne in zapovedi, ki ti jih dajem.
5. Mojzes 6,2a
Jezus pa ima, ker ostaja živ na veke,
neminljivo duhovništvo. Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k
Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje.
Hebrejcem 7,24-25
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.
Marko 12,28-31a

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).
1. november – ponedeljek: slovesni in
zapovedani praznik vseh svetih. Svete
maše ob 8.30, 10.00 in ob 19.00. Ob
17.30 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 bo na
Žalah molitev za mlade.
Božja beseda
»Ne škodujte zemlji ne morju ne drevju, dokler ne zaznamujemo služabnikov
našega Boga na njih čelih.«
Razodetje 7,3
Ljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še
razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu
bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga
bomo gledali takšnega, kakršen je.
1. Janez 3,2

Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Matej 5,4
2. november – torek : spomin vseh
vernih rajnih – duše v vicah. Sveti maši
zjutraj ob 7.30 in zvečer ob 19.00.
3. november – sreda: prva sreda v mesecu; ob 18.15 molitvena ura za zakonce in družine.
4. november – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
5. november – petek: prvi petek v mesecu; dopoldan in popoldan obisk bolnih
in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih
mašah počastitev Srca Jezusovega.
6. november – sobota: srečanje salezijanskih sodelavcev v Želimljem.
6. november – sobota: sobota po prvem petku; ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
7. november – nedelja: 32. nedelja
med letom, imenovana tudi zahvalna
nedelja.
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

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.
Marko 12,43b-44
8. november – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
11. november – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
14. november – nedelja: 33. nedelja
med letom.
Božja beseda
Razumni se bodo lesketali kakor sijaj
neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso
večnost.
Daniel 12,3
Vsak duhovnik dan za dnem stoje opravlja bogoslužje in večkrat daruje iste
žrtve, ki nikoli ne morejo odvzeti grehov.
Pismo Hebrejcem 10,11
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po tisti véliki stiski,
bo sonce otemnelo in luna ne bo dajála
svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z
neba in nebeške sile se bodo majále.
Marko 13,24-25
15. november – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
18. november – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
21. november – nedelja: Kristus Kralj
vesolja. Razglasitev novih članov in čla-

nic župnijskega pastoralnega sveta. Ob
10.00 praznovanje 20. obletnice delovanja vokalne skupine Vivat.
Božja beseda
V nočnih videnjih sem gledal: Glej,
skupaj z oblaki neba je prihajal nekdo
kakor sin človekov; dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj.
Daniel 7,13
Jezus Kristus je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad
kralji zemlje.
Razodetje 1,5a
Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni
od tega sveta.«
Janez 18,36a
22. november – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
22. november – ponedeljek: god sv.
Cecilije, zavetnice Cerkvene glasbe in
petja.
24. november – sreda: spominski dan
Marije Pomočnice Kristjanov; pri obeh
svetih mašah blagoslov Marije Pomočnice.
25. november – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
27. november – sobota: ob 15.00 izdelovanje adventnih venčkov.
28. november – nedelja: 1. adventna
nedelja, nedelja Karitas. Nabirka namenjena potrebam Karitas.

Božja beseda
Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko
izpolnim obljubo, ki sem jo dal Izraelovi
in Judovi hiši.
Jeremija 33,14
Vas pa naj Gospod obogati in napolni z
ljubeznijo drug do drugega in do vseh,
prav kakor jo čutimo mi do vas, da bi
tako utrdil vaša srca, ki naj bodo neoporečna v svetosti pred Bogom in našim
Očetom, ko pride naš Gospod Jezus z
vsemi svojimi svetimi. Amen.
1. pismo Tesaloničanom 3,12-13
Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v
zmedi zaradi bučanja morja in valov.
Luka 21,25
29. november – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
30. november – torek: zadnji dan v
mesecu; pri obeh svetih mašah molitve
ob vaji za srečno smrt.
1. december – sreda: prva sreda v mesecu; ob 18.15 molitvena ura za zakonce in družine.
2. december – četrtek: ob 18.15 bo
molitev pred Najsvetejšim.
3. december – petek: prvi petek v mesecu; dopoldan in popoldan obisk bolnih
in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih
mašah počastitev Srca Jezusovega.
4. december – sobota: sobota po prvem petku; ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.

5. december – nedelja: 2. adventna
nedelja. Ob 17.00 uri srečanje sv. Miklavža z otroki v dvorani pod cerkvijo.
Božja beseda
Sleci, Jeruzalem, obleko svoje žalosti
in bede, in za vekomaj obleci lepoto
veličastva, ki je od Boga! Ogrni se s plaščem pravičnosti, ki je od Boga, položi
si na glavo venec veličastva Večnega!
Baruh 5,1-2
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.
Pismo Filipljanom 1,9-10
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte
njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana
pota naj bodo gladka. In vse meso bo
videlo Božje odrešenje.
Luka 3,4b-6
Namen apostolata molitve
(november)
Splošni molitveni namen: LJUDJE, KI
TRPIJO ZA DEPRESIJO
Molimo za ljudi, ki trpijo zaradi depresije ali izgorelosti, da bi povsod našli
podporo in luč, ki bi jih odprla v življenje.

Za SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z domačim župnikom. Na srečanje prinesete izpisek iz rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste jo
prejeli ob cerkveni poroki in izjavo o botrstvu. Na
srečanju se bomo poglobili v pomen in potek zakramenta svetega krsta, zato so na srečanje vabljeni
tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi je lahko odrasel in zgleden
katoličan. To pomeni, da je prejel zakramente (krst,
spoved, obhajilo, birmo, cerkveno poroko), redno
hodi k nedeljski sveti maši in ne živi v izven-zakonski
skupnosti.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v domači župniji vsaj dva meseca pred poroko, da uredimo
predporočni zapisnik. Zanj potrebujete krstno-samski
list, ki ga dobite v župniji Vašega krsta in ne sme biti
starejši od šestih mesecev. Pred poroko morate opraviti tečaj priprave na zakon (tečaj za zaročence). Na
drugem srečanju se pripravimo na potek obreda poroke. Pred poroko je zelo priporočljivo, da oba zaročenca opravita tudi zakrament svete spovedi.
Za POGREB Vašega dragega pokojnika se najprej dogovorite na Žalah, potem pa se oglasite v župniji, v
kateri je pokojnik živel. S seboj prinesete dokumente
o pokojniku. Z župnikom se boste pogovorili o poteku krščanskega pogreba. Ob pogrebu se priporoča,
da se za pokojnika darujejo pogrebna sveta maša,
sveta maša 7. dan po pogrebu in sveta maša 30. dan
po pogrebu. Prav tako se priporoča, da se za pokojnika daruje sveta maša vsaj enkrat letno (na obletnico smrti). Namesto cvetja in sveč na grob lahko
darujemo za svete maše, za potrebe cerkve ali druge
dobrodelne namene.
OBHAJILO ZA BOLNIKE se deli na prve petke v mesecu. Če želite opraviti sveto spoved, prejeti sveto
obhajilo ali zakrament BOLNIŠKEGA MAZILJENJA na
domu pokličite župnika. Prav tako pa se lahko z župnikom dogovorite za reden mesečni obisk na domu.
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ŽUPNIJSKA PISARNA
Uradne ure so v torek, sredo in četrtek od 14.00 do
15.00 ure in vsak dan po sveti maši. Po dogovoru se
lahko oglasite tudi izven uradnih ur.
SVETE MAŠE
med tednom: 7.30 in 19.00
ob nedeljah: 8.30, 10.00 in 19.00

