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GODOVI
IN PRAZNIKI

Antonija,
Krizina in
druge
drinske
mučenke
Adelajda
kraljica

božična
devetdnevnica

Viviana,
opatinja
božična
devetdnevnica

Vinibald
opat
božična
devetdnevnica

Urban V
papež

božična
devetdnevnica

Dominik
opat
božična
devetdnevnica

Peter Kanizij
duhovnik

božična
devetdnevnica

Frančiška
Kabrini
božična
devetdnevnica

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 35,16.10; Ps
146,6-7.810; Jak 5,710; Mt 11,211
4 Mz 24,27.15-17;
Ps 25,4-5.67.8-9;
Mt 21,23-27

1 Mz 49,2.810; Ps 72,34.7-8.17;
Mt 1,1-17
Jer 23,5-8;
Ps 72,1.1213.18-19;
Mt 1,18-24
Sod 13,27.24-25;
Ps 71,3-4.56.16-17;
Lk 1,5-25
Iz 7,10-14;
Ps 24,1-6;
Lk 1,26-38
Vp 2,8-14;
Ps 33,23.11-12.2021;
Lk 1,39-45
Iz 7,10-14;
Ps 24,1-2.34.5-6;
Rim 1,1-7;
Mt 1,18-24

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za zdravje Florjana
in Elizabete
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

ob 11. uri

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ob 18. uri

za zdravje
nečakinje

po namenu

***

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ŠTUDENTSKA
SV. MAŠA

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA

ob 7.30:
za + Marijo Čok
(7. dan)
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ob 20. uri

ob 18. uri
za + Adolaro Snoj
(30. dan)
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ob 18. uri
za + Pavlo Faust

ob 18. uri

po namenu

za + Vojko Fabris
in sorodnike

ob 9. uri

ob 11. uri

za + Marijo Hrvatin
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

za + Zorko
Andreja in
Romana

15.12.2019, TRETJA ADVENTNA NEDELJA; (GAUDETE: VESELITE SE).
»Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki
jih je poslal k njemu, vprašal: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo
drugega?«(Mt 11,2).
Tretja adventna nedelja je imenovana tudi nedelja 'Gaudete', to je nedelja
veselja. Med bogoslužjem večkrat odmeva povabilo k veselju, naj se
razveselimo. Zakaj? Ker je Gospod blizu, ker je božič blizu.
Janez je v ječi slišal o Jezusovem delovanju in ta okoliščina je še močneje
vplivala na njegovo spraševanje: Ali si ti, ali naj čakamo drugega? Če si ti,
potem sem te dočakal in je čas dopolnjen.
Kje si pa ti? Si v ječi greha, v bolečini, krivici, v strahu pred smrtjo? Ali se sploh
sprašuješ o Jezusu, ga čakaš?
Devetdnevnica pred božičem, ki jo jutri začenjamo, je priložnost, da srečaš
Jezusa v spovednici, da ogrevaš svoje srce za praznik njegovega rojstva in
okušaš njegovo navzočnost med nami.
16.12.2019, PONEDELJEK, ob 18.45. Samostan Sv. Ana (Monaldova dvorana):
KOLTURNI VEČER Z NASLOVOM: KARDINAL STEPINAC, REŠITELJ SLOVENSKIH
DUHOVNIKOV. Predaval bo novinar in profesor zgodovine Tino Mamić. Alojzij Stepinac, blaženi
zagrebški kardinal, ki se je upiral ustaškemu in komunističnemu režimu, je veliko tvegal, da je
rešil 535 izgnanih slovenskih duhovnikov.
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: KRALJA KI PRIHAJA, PRIDITE, MOLIMO!
Začenja se najlepši del adventa ‒ božična devetdnevnica, ki je neposredna
priprava na božič. Božična devetdnevnica je verjetno eno najlepših liturgičnih
opravil, saj jo sestavljajo čudoviti napevi in besedila, ki pričarajo veliko
pričakovanje. Ne zamudite jih pri svetih mašah ali po njih, lahko pa jih molite
tudi sami ali v družinskem krogu.
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA bo prišla med nas na 4. adventno nedeljo.
Luč je tu.

Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z njenim plamenom zanetim mir. Vendar se bojim!
Česa se bojiš?
Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in jaz nisem dovolj dober, da
ga ponudim drugim. Kako naj jim stopim naproti, ne da bi me odrinili od
sebe? Kaj, če zaradi mene zavrnejo plamen in mir, ki ju prinašam?
Res je, da nikoli ne boš dovolj dober za vse. A zakaj bi te to ustavilo?
Kako naj bi me ne ustavilo?
Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš vselej dovolj dober, ker te
imam rad. Ko to sprejmeš in v svetlobi plamena pogledaš sočloveka,
vidiš, da je tvoj brat in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne sovražnica.
Naj potem še gorim?
Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir.

Ne boj se goreti!
SPOVEDOVANJE V TEM TEDNU: vsak dan (razen v četrtek) od 17.00 do 17.55.

