
48. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE SVETE MAŠE 

24. 11. 2019 
NEDELJA 

KRISTUS 
KRALJ 

VESOLJSTVA 

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

ob 9. uri 
za ++ Križnik in 

Pevec 
KAPELA 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
za zdravje Nerine 

Kocijančič 

25.11. 2019 
PONEDELJEK 

Katarina 
Aleksandrijska 

mučenka 

Dan 1,1-6.8-
20; Dan 3,52-
56; Lk 21,1-4 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 
za + frančiškane 
samostana sv. Ane  

ob 18. uri 
za + sorodnike in 

dobrotnike 

26. 11. 2019 
TOREK 

Leonard 
Portomavriški 

redovnik 

Dan 2,31-45; 
Dan 3,57-61;  
Lk 21,5-11 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 20. uri 
ŠTUDENTSKA SV.  

MAŠA 

27. 11. 2019 
SREDA 

Modest in 
Virgil  
škofa 

Dan 5,1-6.13-
14.16-17.23-

28;  
Dan 3,62-67; 
Lk 21,12-19 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

 

 

ob 18. uri 
za + Ano Valjavec 

28. 11. 2019 
ČETRTEK 

Katarina 
Laboure 

redovnica 

Dan 6,12-28; 
Dan 3,68-74;  
Lk 21,20-28 

KAPELA 
ob 7.30:   

za+ Gregori 
Antonia in Vitorio 

KAPELA 
 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

29. 11. 2019 
PETEK 

 
Filemon 
mučenec 

Dan 7,2-14; 
Dan 3,75-81;  
Lk 21,29-33 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 18. uri 
za rajne  

(nov. pisma) 

30. 11. 2019 
SOBOTA 

Andrej  
apostol 

Rim 10,9-18; 
Ps 19,2-5;  
Mt 4,18-22 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu p. 
Andreja 

ob 18. uri 
za + Darija 
Tomažina 

1. 12. 2019 
PRVA 

ADVENTNA
NEDELJA 

Karel de 
Foucauld 
redovnik 

Iz 2,1-5; 
Ps122,1-2.3-

9;  
Rim13,11-14;  
Mt 24,37-44 

ob 9. uri 
v zahvalo za božjo 
pomoč in molitve 

KAPELA 
p. Andrej ob 10.00 

za + moža 

ob 11. uri 
za zdravje in 
božje varstvo 

Andraža in Davida 

24.11.2019:  KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA:     
Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je 
judovski kralj.‹ Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu 

govóril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in 
naju!« Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: 
»Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka 
obsodba? In naju po pravici, kajti prejemava 
primerno povračilo za to, kar sva storila; ta 
pa ni stóril nič hudega.« In govóril je: 
»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje 
kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično, 
povem ti: Danes boš z menoj v raju.«  
Krščanska skupnost je že od vsega 

začetka priznavala in dajala Kristusu kraljevski naslov “Kyrios“ - Gospod. Ime 
Gospod (Kyrios) najbolje izraža Kristusovo človečnost in božanstvo, njegovo 
slavo na Očetovi desnici‹ in njegov eshatološki prihod kot sodnika. Kristus je 
posebej od svojega vnebohoda dalje tudi kot človek deležen tiste najvišje časti 
in oblasti nad vesoljstvom, ki jo ima Bog. 
 

24. 11 2019, NEDELJA: ZAČETEK TEDNA KARITAS  
Vabilo k solidarnosti ob Tednu Karitas 
2019: »DOBRO IZ VSAKEGA SRCA« 
Letošnji Teden Karitas bo potekal od 
25. 11. 2019 do 1. 12. 2019. S Tednom 
Karitas bomo obeležili 29-letnico 
organizirane oblike delovanja Karitas v 
Sloveniji. V Tednu Karitas nas bo letos nagovarjalo geslo »Dobro iz vsakega 
srca« in nas vabilo najprej k sočutju, dobroti in konkretni solidarnosti z ljudmi v 
stiski. Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, vsako 
človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Iz vsakega srca pa lahko 
pride dobra misel in želja, dobra beseda in spodbuda ter dobro delo. 
 

PONEDELJEK, 25.11.2019: VEČER OB SVETEM PISMU: Po sv. maši  
(18.35) SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE. Sveto 
pismo ne vsebuje samo zapisov o tem, kar je prišlo na 
dan v trenutkih preroškega navdihnjenja; zapisuje tudi 
dejanja in besede človeka.  
Sveto pismo je torej več kot Božja beseda: je beseda 
Boga in človeka; zapis tako razodetja kot odgovora; je 

drama zaveze med Bogom in človekom. Lepo vabljeni vsi, ki bi radi vstopili v 
svet Božjega razodetja in bi radi bili podobni Mariji, ki je vse 
besede premišljevala v svojem srcu. 
 

1.12.2019: PRVA ADVENTNA NEDELJA: BLAGOSLOV 
ADVENTNIH VENCEV. Pri obeh mašah bomo blagoslovili 
adventne vence.  


