47. teden
17. 11. 2019
NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Elizabeta
Ogrska
redovnica

Mal 3,19-20;
Ps 98,5-6.78.9; 2 Tes
3,7-12;
Lk 21,5-19

Roman
Cezarejski
diakon,
mučenec

1 Mkb 1,1015.41-43.5457.62-64; Ps
119,53.61.134.
Lk 18,35-43

Matilda
redovnica,
mistikinja

2 Mkb 6,1831; Ps 3,23.4-5.6-8;
Lk 19,1-10

SREDA

Edmund
kralj

2 Mkb 7,1.2031; Ps 17,1.56.8.15;
Lk 19,11-28

21. 11. 2019
ČETRTEK

Darovanje
Device
Marije

1 Mkb 2,1529; Ps 50,12.5-6.14-15;
Lk 19,41-44

22. 11. 2019
PETEK

Cecilija
devica,
mučenka

1 Mkb 4,3637.52-59; 1
Krn 29,10-12;
Lk 19,45-48

23. 11. 2019

Klemen I
papež

1 Mkb 6,1-13;
Ps 9,23.4.6.16.19;
Lk 20,27-40

18.11. 2019
PONEDELJEK

19. 11. 2019
TOREK

20. 11. 2019

SOBOTA

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Sonjo Sinčič in
drage pokojne
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

ob 11. uri
za + družine Lilija

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ob 18. uri

po namenu

za + Leopolda
Baričič

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ŠTUDENTSKA SV.
MAŠA

ob 20. uri
po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA

ob 7.30:

Za + Adolaro Snoj
7. dan

ob 18. uri
za + Marijo
Dravinec in
Sergeja Zajča
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

za + očeta

po namenu

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ob 18. uri

za rajne
(nov. pisma)

za + Marijo
Hrvatin; (7. dan)

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

za dušno in
telesno zdravje
sina

po namenu

ob 18. uri

ob 9. uri

24. 11. 2019
NEDELJA

KRISTUS
KRALJ
VESOLJSTVA

2 Sam 5,1-3;
Ps 122,1-5;
Kol 1,12-20;
Lk 23,35-43

za ++ Križnik in
Pevec
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

po namenu

ob 11. uri
za zdravje Nerine
Kocijančič

17.11.2019: 33. nedelja med letom: STANOVITNO ČAKAMO KRISTUSOV
PRIHOD
»Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas
bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo
izgúbil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,18-19).
Smo pri koncu liturgičnega leta, ko tudi svetopisemska besedila govorijo o
koncu sveta. Ta t.i. apokaliptična besedila niso nič kaj prijetna, prav nasprotno:
so srhljiva; napovedujejo potrese, vojne, bolezni, preganjanja, stisko… Ob tem
bi nas lahko obšla panika in groza. Toda Gospod želi prav nasprotno, okrepiti
nas v zaupanju, da je On z nami in da je naša pomoč v Imenu Gospodovem. S
krstom smo namreč že umrli s Kristusom in imamo v njem že poroštvo življenja.
17. NOVEMBER, NEDELJA: SVETOVNI DAN UBOGIH.
Ob tej priložnosti vabimo k branju papeževe poslanice ob svetovnem dnevu
ubogih z naslovom: “Upanje, ki ga imajo ubogi, ne bo nikoli razočaralo.”
17.– 23. NOVEMBER: TEDEN ZAPOROV 2019:
KAJ JE ZATE SVOBODA & SI TI SVOBODEN?
Teden zaporov v svetu že več kot štirideset let, v Sloveniji pa že petnajst let,
ponuja molitveno literaturo krščanskim skupnostim s povabilom k molitvi za vse,
ki jih zaznamuje zapor: za zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih
dejanj in njihove skupnosti, za delavce in prostovoljce v zaporih in za
kazenskopravni sistem. Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite po
namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot posameznik ali
skupnost storite kakšno dobro delo za katero od skupin, za katere molite.
MOLITEV TEDNA ZAPOROV
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse
obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove
družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so
jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo
odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom
v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.
PETEK, 22. NOVEMBER: GOD SV. CECILIJE, zavetnice cerkvene glasbe.
NEKAJ MISLI O GLASBI IN PETJU:
• Novi človek ve, kaj je nova pesem. Petje je izraz
veselja, in če smo še bolj pozorni, je izraz ljubezni.
(sv. Avguštin)
• Kdor poje, zlo ne misli.
• Kdor poje rad, ostaja mlad.
• Lepa pesem srce razvedri.
• Pesem prežene človeku skrbi.
• Tam bodi, kjer pojo, hudobni pesmi nimajo.
• Blagor hiši, kjer se petje sliši.

