GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Karel de
Foucauld
redovnik

Iz 2,1-5;
Ps 122,1-2.39;
Rim13,11-14;
Mt 24,37-44

Bibijana
(Vivijana)
mučenka

Iz 2,1-5 ali Iz
4,2-6;
Ps 122,1-9;
Mt 8,5-11

Frančišek
Ksaver
duhovnik

Iz 11,1-10;
Ps 72,1.78.12-13.17;
Lk 10,21-24

SREDA

Janez
Damaščan
duhovnik

Iz 25,6-10;
Ps 23,1-6;
Mt 15,29-37

5. 12. 2019
ČETRTEK

Saba (Sava)
opat
puščavnik

Iz 26,1-6; Ps
118,1.8-9.1921.25-27;
Mt 7,21.24-27

6. 12. 2019
PETEK

Nikolaj
(Miklavž)
škof

Iz 29,17-24;
Ps 27,1.4.
13-14;
Mt 9,27-31

7. 12. 2019

Ambrož
škof in

49. teden
1. 12. 2019
PRVA
ADVENTNA
NEDELJA
2.12. 2019
PONEDELJEK

3. 12. 2019
TOREK

4. 12. 2019

SOBOTA

8. 12. 2019
DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA

cerkv. učitelj
Brezmadežno

spočetje
Device
Marije

Iz 30,1921.23-26; Ps
147,1-2.34.5-6;
Mt 9,35-38;
10,1.6-8

1 Mz 3,915.20;
Ps 98,1-4;
Ef 1,3-6.1112;
Lk 1,26-38

SVETE MAŠE
ob 9. uri
v zahvalo za božjo
pomoč in molitve
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

za + moža
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

v čast Sv. Duhu
KAPELA

ob 7.30:
za + Barundič
Josipa
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

za dobrotnike in
sam. družino

ob 11. uri
za zdravje in
božje varstvo
Andraža in Davida

ob 18. uri
v zahvalo in
blagoslov v novi
službi

ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SV.
MAŠA:

za Sonjo Orson

ob 18. uri
Za Štefanijo
Kodarin in druge
pokojne
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ob 18. uri
v zadoščenje za
splavljene otroke

ob 18. uri
za + Joakina
Grižona

ob 9. uri
v čast MB in Sv.
Duhu za hčere
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

za + Marijo in
Pavla Pečar

ob 11. uri
za zdravje
Dolores

1.12.2019, PRVA ADVENTNA NEDELJA: BODITE BUDNI, DA BOSTE
PRIPRAVLJENI NA GOSPODOV PRIHOD
»Kakršni so bili Nóetovi dnevi, tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega. Kakor so
namreč v tistih dneh pred potópom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel
Noe na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi
ob prihódu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen.
Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne
veste, katerega dne pride vaš Gospod!« (Mt 24, 37-42).
Lahko bi rekli, da bo Gospodov prihod prišel sredi vsakdana, kot je bilo pred
potopom, ko so jedli, pili, se ženili in možile, in nihče ni slutil prihajajočega
potopa. Jezus nas torej vabi k drži čuječnosti in pripravljenosti, ker lahko se
zgodi že sedaj. In še nekaj: realna možnost je, da bomo ali sprejeti ali
»puščeni«. Če bi vzeli dobesedno, imamo 50% možnosti za eno ali za drugo
možnost. Odločilno je torej, kako živim sedaj.
2.12.2019, PONEDELJEK: po večerni sveti maši je srečanje za Frančiškov
Svetni red v Monaldovi dvorani.
6.12.2019, PETEK: SV. MIKLAVŽ (Nikolaj):
Živel v 4. stoletju in je bil škof v mestu Mira v Mali Aziji
(današnji Demre v Turčiji). Bil je sin edinec, saj njegova
starša dolgo časa nista mogla imeti otrok. Starša sta bila
odprta za reveže, sin Nikolaj (v grščini njegovo ime
pomeni zmaga ljudstva) ju je v tem posnemal. Ko sta mu
starša zapustila lepo premoženje, ga je razdelil med
reveže, sam pa je postal redovnik. Ko je v Miri umrl škof,
so se verniki odločili, da bodo za škofa izbrali tistega
duhovnika, ki bo naslednje jutro prvi stopil v cerkev. To je
bil ravno Nikolaj. Ko je nastopil škofovsko službo, so
kristjane v rimski državi še preganjali in tudi sam je bil
zaradi vere v zaporu. Po legendi je priskrbel primerno doto
trem dekletom, ki so bile obubožane in bi zabredle v sramoto, tako pa so se
lahko pošteno poročile.
Za svojega zavetnika ga častijo mornarji, brodarji in splavarji.
6.12.2019, PRVI PETEK: MOLITEV ZA DOMOVINO. Povabljeni ste k molitvi
za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela v petek po
sveti maši ob 18. uri.
7.12.2019, PRVA SOBOTA: Pred večerno sveto mašo bo molitvena ura za
duhovne poklice in litanije Matere Božje.
8.12.2019, DRUGA ADVENTNA NEDELJA; BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok.
Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane
Božja Mati, pa je bila obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od
spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza
brezmadežno spočetje.

