SEPTEMBER 2022
Urnik verouka za šolsko leto
2022-2023
otroški zbor: torek ob 15.00
1. razred: ponedeljek ob 17.00
2. razred: torek ob 16.00
3. razred: torek ob 16.00
4. razred: torek ob 16.00
5. razred: torek ob 17.00
6. razred: sreda ob 15.15
7. razred: sreda ob 17.30
8. razred: četrtek ob 16.00
9. razred: torek ob 20.00
(9. razred se bo priključil srednješolskemu verouku)
srednješolci: torek ob 20.00
študenti: torek ob 20.00
28. avgust – 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
Niste se namreč približali kakšni otipljivi stvari, plamenečemu ognju, mraku,
temi, viharju, ne donenju trobente ne
glasu besed.
Pismo Hebrejcem 12,18-19a

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
30. avgust – torek: vpis veroučencev
od 14.00 do 18.00.
31. avgust – sreda: vpis veroučencev
od 14.00 do 18.00.
1. september – četrtek: vpis veroučencev od 14.00 do 18.00. Ob 18.15
molitev pred Najsvetejšim.
2. september – petek: prvi petek v
mesecu; dopoldan in popoldan obisk
bolnih in ostarelih na domovih. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
3. september – sobota: sobota po prvem petku; ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
3. september – sobota: ANIMATLON
(oviratlon za oratorijske animatorje) v
Želimljem.

4. september – nedelja: 23. nedelja
med letom, imenovana tudi angelska
nedelja.
Božja beseda
Kateri človek more spoznati Božjo
voljo? Kdo more razločiti, kaj hoče
Gospod? Komaj dojemamo, kar je na
zemlji, težko najdemo, kar imamo v
rokah. Kdo bo torej prišel na sled nebeškim rečem?
Modrost 9,13.16
Pavel, starec, zdajle tudi jetnik Kristusa Jezusa, te v imenu ljubezni prosim
za svojega otroka, ki sem ga rodil v
verigah, za Onézima. Pošiljam nazaj k
tebi njega, svoje srce.
Filemonu 1,9-10.12
Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi
za menoj, ne more biti moj učenec.
Luka 14,27
5. september – ponedeljek: ob 9.00
bo začetek družabnih srečanj za starejše. Začetek verouka za 1. razrede.
6. september – torek: začetek vaj za
otroški zbor. Začetek verouka za 2., 3.,
4., 5. in 9. razrede ter srednješolce.
7. september – sreda: začetek verouka
za 6. in 7. razrede. Ob 18.15 molitvena
ura za zakonce, starše in družine.
8. september – četrtek: začetek verouka za 8. razrede. Praznik rojstva Device Marije (mali šmaren). Sveti maši
bosta ob 7.30 in ob 19.00. Ob 17.00 informativno srečanje za ministrante. Ob
18.15 molitev pred Najsvetejšim.

11. september – nedelja: 24. nedelja med letom. Začetek katehetskega
leta. Pri sveti maši ob 10.00 blagoslov
veroučnih torb in knjig ter drugih veroučnih pripomočkov.
Božja beseda
Spomni se svojih služabnikov Abrahama, Izaka in Izraela, ki si jim prisegel
pri sebi in jim govoril: »Namnožil bom
vaše potomstvo, da jih bo, kolikor je
zvezd na nebu, in vso to deželo, ki sem
jo obljubil, bom dal vašim potomcem,
da jo prejmejo v večno posest.«
2. Mojzes 32,13
Hvaležen sem našemu Gospodu Kristusu Jezusu, ki mi je dal moč: s tem da
me je postavil v službo, me je namreč
imel za vrednega zaupanja, čeprav
sem bil prej bogokletnik, preganjalec
in nasilnež.
1. pismo Timoteju 1,12-13a
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
12. september – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
15. september – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
17. september – sobota: vseslovensko
srečanje za mlade (Stična mladih).
18. september – nedelja: 25. nedelja
med letom, imenovana tudi nedelja
svetniških kandidatov.

Božja beseda
Poslušajte to vi, ki teptate ubožca,
pokončujete reveže v deželi. Gospod
prisega: »Nikoli ne bom pozabil vseh
njihovih del.«
Amos 8,4.7
Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse
ljudi. To je namreč dobro in po volji
Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da
bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice.
1. pismo Timoteju 2,1.3-4
Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest
tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.
Luka 16,10
19. september – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
22. september – četrtek: ob 18.15
molitev pred Najsvetejšim.
24. september – sobota: spominski
dan Marije Pomočnice Kristjanov; pri
obeh svetih mašah blagoslov Marije
Pomočnice.
25. september – nedelja: 26. nedelja
med letom, imenovana tudi Slomškova
nedelja.
Božja beseda
Gorje vam, lahkomiselni na Síonu,
brezskrbneži na samaríjski gori! Poležavajo na slonokoščenih posteljah in
se pretegujejo na svojih ležiščih, jedo
jagnjeta od drobnice in teleta iz hleva.
Amos 6,1.4

Ti, Božji človek, si prizadevaj za pravičnost, za 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.
1. pismo Timoteju 6,11-12
Abraham mu je dejal: »Imajo Mojzesa
in preroke, te naj poslušajo!« Bogatin
pa mu je odvrnil: »Ne, oče Abraham,
toda če pojde kdo od mrtvih k njim, se
bodo spreobrnili.« On pa mu je dejal:
»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov,
se ne bodo dali prepričati, četudi kdo
vstane od mrtvih.«
Luka 16,29-31
26. september – ponedeljek: ob 9.00
družabno srečanje za starejše.
29. september – četrtek: ob 18.15 molitev pred Najsvetejšim.
30. september – petek: zadnji dan v
mesecu, spominski dan sv. Janeza Boska. Pri obeh svetih mašah molitve ob
vaji za srečno smrt.
1. oktober – sobota: celodnevno češčenje Najsvetejšega: od 9.00 do 12.00
in od 15.00 do 18.45. Sveti maši bosta
ob 8.30 in ob 19.00. Člani župnijske
Karitas bodo po jutranji sveti maši Terezijine vrtnice ponesli tudi na dom
bolnih in ostarelih. Ob 19.00 bo sklep
celodnevnega češčenja in romarski
shod ob prazniku sv. Terezije Dete-

ta Jezusa. Pri obeh svetih mašah bo
blagoslov vrtnic. Prispevek za vrtnice
je vsaj 2 evra. Del zbranih sredstev bo
namenjenih za misijone.
2. oktober – nedelja: praznik župnijske zavetnice sv. Terezije. Namesto običajnih svetih maš ob 8.30 in
ob 10.00 bo slovesna sveta maša ob
9.00. Sveta maša bo tudi ob 19.00.
Božja beseda
Doklej, Gospod, bom klical na pomoč
in ne boš poslušal, vpil k tebi zaradi
nasilja in ne boš pomagal? Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuješ stisko?
Habakuk 1,2-3a
Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti.
Nikar se torej ne sramuj pričevanja za
našega Gospoda.
2. pismo Timoteju 1,7-8a
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim
je dejal: »Tako tudi vi; ko naredite vse,
kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni služabniki smo; naredili smo,
kar smo bili dolžni narediti.‹«
Luka 17,5-6a.10
Namen apostolata molitve
(september)
ZA ODPRAVO SMRTNE KAZNI
Molimo, da bi vse dežele sveta iz svoje
zakonodaje odstranile smrtno kazen,
ki predstavlja napad na nedotakljivost
in dostojanstvo človeške osebe.

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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Ob Ljubljanici 34, 1000 Ljubljana
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oblikoval: Primož Antloga
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

