SEPTEMBER 2021
Urnik verouka za šolsko leto
2021-2022
otroški zbor, torek ob 15.00
1. razred, ponedeljek ob 17.00
2. razred, torek ob 17.00
3. razred, torek ob 16.00
4. razred, torek ob 16.00
5. razred, sreda ob 15.15
6. razred, sreda ob 17.30
7. razred, četrtek ob 16.00
8. razred, četrtek ob 17.00
9. razred, četrtek ob 17.00
srednješolci, torek ob 20.00
študenti, torek ob 20.00
29. avgust – nedelja: 22. nedelja
med letom.
Božja beseda
Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam
jo zapovedujem, in ničesar ji ne odvzemajte, da boste izpolnili zapovedi Gospoda, svojega Boga, ki vam jih
zapovedujem!
5. Mojzes 4,2
Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči.
Jakobovo pismo 1,17a

Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo
omadeževati, če pride vanj, ampak
ga omadežuje to, kar pride iz človeka.
Marko 7,15
31. avgust – torek: vpis veroučencev
od 14.00 do 18.00.
1. september – sreda: vpis veroučencev od 14.00 do 18.00. Prva sreda
v mesecu; ob 18.15 molitvena ura za
zakonce in družine.
2. september – četrtek: vpis veroučencev od 14.00 do 18.00. Ob 18.15
uri molitev pred Najsvetejšim.
3. september – petek: prvi petek v
mesecu; dopoldan in popoldan obisk
bolnih in ostarelih na domovih. Pri
obeh svetih mašah počastitev Srca
Jezusovega.
4. september – sobota: sobota po
prvem petku; ob 18.15 uri molitev
pred Najsvetejšim.

5. september – nedelja: 23. nedelja
med letom, imenovana tudi angelska
nedelja.

blagoslov veroučnih torb in veroučnih knjig ter drugih veroučnih pripomočkov.

Božja beseda
Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa.
Izaija 35,5
Moji bratje, svoje vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa, Gospoda veličastva, ne združujte s pristranskostjo.
Jakobovo pismo 2,1

Božja beseda
Toda Gospod Bog mi pomaga, zato
se nisem dal zmesti.
Izaija 50,7a

In nadvse začudeni so govorili: »Vse
prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
Marko 7,37

In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?«
Marko 8,29a

6. september – ponedeljek: ob 9.00
uri bo začetek družabnih srečanj za
starejše. Začetek verouka za 1. razrede.
7. september – torek: začetek vaj
za otroški zbor. Začetek verouka za
2. 3. in 4. razrede in srednješolce.
8. september – sreda: začetek verouka za 5. in 6. razrede.
9. september – četrtek: začetek
verouka za 7., 8., in 9. razrede. Ob
18.15 molitev pred Najsvetejšim.
12. september – nedelja: 24. nedelja med letom. Začetek katehetskega leta. Pri sveti maši ob 10.00 bo

Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga
lahko vera reši?
Jakobovo pismo 2,14

13. september – ponedeljek: ob
9.00 uri bo družabno srečanje za
starejše.
16. september – četrtek: ob 18.15
uri bo molitev pred Najsvetejšim.
18. september – sobota: vseslovensko srečanje za mlade (Stična mladih).
19. september – nedelja: 25. nedelja med letom, imenovana tudi nedelja svetniških kandidatov.
Božja beseda
Če je namreč pravični res Božji sin,
se bo zanj Bog zavzel in ga rešil iz
roke nasprotnikov.
Knjiga modrosti 2,18

Kjer sta namreč nevoščljivost in prepirljivost, tam je nered in vsakršno
zlo.
Jakobovo pismo 3,16
»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed
vseh zadnji in vsem služabnik.«
Marko 9,35b
20. september – ponedeljek: ob
9.00 uri bo družabno srečanje za
starejše.
23. september – četrtek: ob 18.15
uri bo molitev pred Najsvetejšim.
24. september – petek: spominski
dan Marije Pomočnice Kristjanov; pri
obeh svetih mašah blagoslov Marije
Pomočnice.
26. september – nedelja: 26. nedelja med letom, imenovana tudi
Slomškova nedelja. Izbira novih članov ŽPS-ja (župnijskega pastoralnega
sveta).
Božja beseda
Gospod je stopil dol v oblaku in govoril z Mojzesom.
4. Mojzes 11,25a
Bogataši, razjokajte se in tarnajte
zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas.
Jakobovo pismo 5,1
Kdor ni proti nam, je za nas.
Marko 9,40

27. september – ponedeljek: ob
9.00 uri bo družabno srečanje za
starejše.
30. september – četrtek: zadnji dan
v mesecu. Pri obeh svetih mašah
molitve ob vaji za srečno smrt. Ob
18.15 uri molitev pred Najsvetejšim.
1. oktober – petek: prvi petek v
mesecu; obisk bolnih in ostarelih na
domovih bo zaradi celodnevnega češčenja prestavljen na 8. oktober.
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 – sobota: sobota po prvem petku; ob 18.15 uri molitev pred
Najsvetejšim.

3. 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
uri.
Božja beseda
Gospod Bog je rekel: »Ni dobro za
človeka, da je sam; naredil mu bom
pomoč, ki mu bo primerna.«
1. Mojzes 2,18
Gledamo njega, ki je bil postavljen
malo nižje od angelov, Jezusa, kako
je ovenčan s slavo in častjo, ker je
pretrpel smrt, da bi po Božji milosti
okusil smrt za vsakogar.
Pismo Hebrejcem 2,9
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!
Marko 10,9
Namen apostolata molitve
(september)
Splošni namen: ŽIVLJENJSKI STIL ZA
OHRANJANJE OKOLJA
Molimo za pogum, da bi vse naše izbire vodile v preprost in okolju prijazen način življenja in da bi se veselili
mladih, ki se tako odločno zavzemajo zanj.

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

