OKTOBER 2020
1. oktober – četrtek: celodnevno češčenje Najsvetejšega: od 9.00 ure do
12.00 ure in od 15.00 ure do 18.45 ure.
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 ostarelih.
Ob 19.00 uri bo sklep celodnevnega češčenja in romarski shod ob prazniku sv.
Terezije Deteta Jezusa. Pri obeh svetih
mašah bo blagoslov vrtnic. Prispevek
za vrtnice je vsaj 2 evra. Del zbranih
sredstev bo namenjenih za misijone.
2. oktober – petek: prvi petek v mesecu; dopoldan in popoldan obisk bolnih
in ostarelih na domovih. Pri obeh svetih mašah počastitev Srca Jezusovega.
3. oktober – sobota: sobota po prvem
petku. Ob 10.00 animatorski zajtrk. Ob
18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
4. oktober – nedelja: praznik 60. obletnice ustanovitve župnije Ljubljana –
Kodeljevo in praznik župnijske zavetnice sv. Terezije. Slovesna sveta maša ob
9.00. Sveta maša bo tudi ob 19.00 uri.

Božja beseda
Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami, Judovi možje so nasad njegovega veselja.
Izaija 5,7a
Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.
Pismo Filipljanom 4,6
Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.
Matej 21,43
5. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri
bo družabno srečanje za starejše.
7. oktober – sreda: prva sreda v mesecu; ob 18.15 molitvena ura za zakonce
in družine (k molitvi še posebno vabljene družine letošnjih prvoobhajancev in prvoobhajank ter birmancev in
birmank).
8. oktober – četrtek: ob 18.15 molitev
pred Najsvetejšim. Ob 19.00 uri začetek birmanske 9-dnevnice.

10. oktober – sobota: ob 9.30 praznik
prve svete spovedi in ob 10.00 uri praznik zakramenta prvega svetega obhajila. Svete maše ob 7.30 ne bo.

birmovalec (škof) na razpolago za zakrament svete spovedi. Ob 20.00 uri
srečanje birmovalca (škofa) s člani in
članicami ŽPS-ja in odbora za mladino.

10. oktober – sobota: srečanje salezijanske mladine v Celju.

17. oktober – sobota: ob 10.00 uri
praznik zakramenta svete birme. Svete
maše ob 7.30 ne bo.

11. oktober – nedelja: 28. nedelja
med letom.
Božja beseda
Gospod nad vojskami pripravi na tej
gori vsem ljudstvom gostijo z izbornimi
jedili, gostijo z žlahtnim vinom, z najboljšimi jedili, s prečiščenim žlahtnim
vinom.
Izaija 25,6
Znam biti reven in znam biti v obilju.
Na vse mogoče sem se navadil: biti sit
in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi
daje moč.
Filipljanom 4,12-13
Nato je kralj rekel svojim služabnikom:
»Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na
križišča in povabite na svatbo, kogar
koli najdete.«
Matej 22,8-9
12. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri
bo družabno srečanje za starejše.
15. oktober – četrtek: ob 18.00 uri
srečanje birmovalca (škofa) z birmanci in birmankami, birmankami (češčenje Najsvetejšega tokrat odpade). Ob
19.00 uri sveta maša, med katero bo

18. oktober – nedelja: 29. nedelja
med letom, imenovana tudi misijonska
nedelja.
Božja beseda
Naj spoznajo od sončnega vzhoda in
zahoda, da ni nobenega razen mene,
jaz sem Gospod in drugega ni.
Izaija 45,6
Zmeraj se zahvaljujemo Bogu za vas
vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah.
1. Tesaloničanom 1,2
Tedaj jim je Jezus rekel: »Dajte torej
cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu,
kar je Božjega.«
Matej 22,21b
19. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri
bo družabno srečanje za starejše.
22. oktober – četrtek: ob 18.15 uri bo
molitev pred Najsvetejšim.
24. oktober – sobota: spominski dan
Marije Pomočnice Kristjanov; pri obeh
svetih mašah blagoslov Marije Pomočnice.

25. oktober – nedelja: 30. nedelja
med letom, imenovana tudi žegnanjska nedelja.
Božja beseda
To govori Gospod: »Tujca ne izkoriščaj
in ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi!«
2. Mojzes 22,20
Sami namreč govorijo o nas, kako ste
nas sprejeli in kako ste se spreobrnili k
Bogu: odvrnili ste se od malikov, da bi
služili živemu in resničnemu Bogu ter
pričakovali iz nebes njegovega Sina.
1. Tesaloničanom 1,9-10a
»Učitelj, katera je največja zapoved
v postavi?« Jezus mu je rekel: »Ljubi
Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem,
z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je
največja in prva zapoved. Druga pa je
njej podobna: Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe.«
Matej 22,36-39
26. oktober – ponedeljek: ob 9.00 uri
bo družabno srečanje za starejše.
29. oktober – četrtek: ob 18.15 uri bo
molitev pred Najsvetejšim.
31. oktober – sobota: zadnji dan v mesecu. Pri obeh svetih mašah molitve ob
vaji za srečno smrt.
PRAZNOVANJE NEDELJ IN
ZAPOVEDANIH PRAZNIKOV
Zakonik cerkvenega prava:
Kan. 1246: Nedeljo, na katero se obhaja velikonočna skrivnost, je treba

po apostolskem izročilu praznovati kot
glavni zapovedani praznični dan. (Izročilo pravi, da je vsaka nedelja mala
velika noč.)
Kan. 1247: V nedeljo in na druge zapovedane praznike so verniki dolžni udeležiti se svete maše; vzdržijo pa naj se
poleg tega tistih del in opravil, ki ovirajo dolžno bogočastje, veselje, ki je lastno Gospodovemu dnevu, in potreben
duševni in telesni počitek.
Zapovedani prazniki:
- med zapovedane praznike sodijo prazniki, ki se ne praznujejo nujno ob nedeljah, ampak so vezani na datum. Velika noč, največji krščanski praznik, ne
spada med zapovedane praznike zato,
ker je vedno na nedeljo, ki je sama po
sebi zapovedani praznik.
- Sveto Rešnje telo in Rešnja kri (po
prazniku Svete Trojice, po koncu velikonočnega časa)
- 15. avgust – Marijino vnebovzetje
- 1. november – vsi sveti
- 25. december – božič
1. november – nedelja: slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Ob 17.30
uri 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 uri
bo na Žalah molitev mladih.
Božja beseda
Zatem sem videl veliko množico, ki je
nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali

so pred prestolom in pred Jagnjetom,
oblečeni v bela oblačila s palmami v
rokah.
Razodetje 7,9

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.

Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in
to tudi smo.
1. Janez 3,1a

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.

Ko je Jezus zagledal množice, se je
povzpel na goro. Sédel je in njegovi
učenci so prišli k njemu. Odprl je usta
in jih učil.
Matej 5,1-2

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.

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).
2. november – ponedeljek: spomin
vseh vernih rajnih – Duše v vicah. Sveti
maši zjutraj ob 7.30 uri in zvečer ob
19.00 uri. Ob 9.00 uri bo družabno srečanje za starejše.
Namen apostolata molitve (oktober)
Molitveni namen za evangelizacijo:
POSLANSTVO LAIKOV V CERKVI
Molimo, da bi bili v moči krsta verni laiki, zlasti ženske, v večji meri vključeni
v odgovorne službe Cerkve.

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 ponedeljkih je samo večerna sveta maša)
ob nedeljah: 8.30, 10.00 in 19.00

