50. teden
8. 12. 2019
DRUGA
ADVENTNA
NEDELJA
9.12. 2019
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

Brezmadežno

spočetje
Device
Marije

Valerija
mučenka

10. 12. 2019 Loretska Mati
TOREK

Božja

11. 12. 2019

Damaz I.
papež

SREDA

BOGOSLUŽNO
BRANJE
1 Mz 3,915.20;
Ps 98,1-4;
Ef 1,3-6.1112;
Lk 1,26-38
Iz 35,1-10;
Ps 85,910.11-12.1314; Lk 5,1726

Iz 40,1-11;
Ps 96,12.3.10.1112.13; Mt
18,12-14
Iz 40,25-31;
Ps 103,12.3-4.8.10;
Mt 11,28-30

12. 12. 2019
ČETRTEK

Devica
Marija iz
Guadalupe

Iz 41,13-20;
Ps
145,1.9.1011.12-13; Mt
11,11-15

13. 12. 2019
PETEK

Lucija
devica in
mučeka

Iz 48,17-19;
Ps 1,1-4.6;
Mt 11,16-19

14. 12. 2019

Janez od
Križa
duhovnik

SOBOTA

15. 12. 2019
TRETJA
ADVENTNA N.
(GAUDETE)

Antonija,
Krizina in
druge
drinske
mučenke

Sir 48,14.9-11; Ps
80,2-3.1516.18-19;
Mt 17,10-13
Iz 35,16.10; Ps
146,6-7.810; Jak 5,710; Mt 11,211

SVETE MAŠE
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

ob 18. uri
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA

ob 7.30:
za + Marijo
Hrvatin
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

v zahvalo in za
zdravje na
priprošnjo
Magdalene Gornik

ob 20. uri
ŠTUDENTSKA
SV. MAŠA

ob 18. uri
za + Rogerija
Rožnik
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

ob 18. uri
po namenu
darovalca

ob 18. uri
za družino
Predikaka

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

ob 11. uri
za zdravje
nečakinje

8.12.2019, DRUGA ADVENTNA NEDELJA; BREZMADEŽNO SPOČETJE
DEVICE MARIJE
Vsebino današnjega slovesnega praznika razlaga
mašni hvalospev, v katerem Cerkev poje Bogu
zahvalo s temi besedami: »Devico Marijo si
obvaroval vsakega madeža izvirnega greha in
obdaril s polnostjo svoje milosti. Tako si pripravil
vredno mater svojemu Sinu ter v njej naznačil
začetek Cerkve, njegove svete in brezmadežne
neveste.« Resnica o Marijinem brezmadežnem
spočetju – o tem, da je bila od prvega trenutka
svojega zemeljskega bivanja (to je od spočetja)
obvarovana slehernega madeža izvirnega greha –
je božje ljudstvo v Cerkvi priznavalo od vsega
začetka, izoblikovala pa se je postopoma. Papež Pij
IX. je povzel to stoletno vero, ko je 8. decembra
1854 razglasil versko resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju. To besedilo
se glasi: »Da je bila blažena Devica Marija v prvem trenutku svojega spočetja
obvarovana vsakega madeža izvirnega greha, in sicer po edinstveni milosti in
predpravici, ki jo je podelil vsemogočni Bog z ozirom na zasluženje Jezusa
Kristusa, odrešenika človeškega rodu – to je od Boga razodet nauk in ga morajo
zato vsi verniki trdno in stanovitno verovati.«
PETEK, 13. DECEMBER: SVETA LUCIJA: Lucija je živela v
Sirakuzah na Siciliji v času cesarja Dioklecijana na prehodu od 3.
na 4. stoletje. Bila je iz premožne družine in zaročena. Ko je
romala na grob mučenke Agate v Katanijo, da bi izprosila zdravje
svoji bolni materi, se ji je prikazala svetnica in ji napovedala
skorajšnjo mučeniško smrt. Takoj po vrnitvi domov je Lucija
razdrla zaroko in začela svoje imetje razdajati revežem. Svoji
odločitvi, da ostane neporočena in živi umaknjeno deviško
življenje, je ostala zvesta vse do mučeniške smrti.
15.12.2019, TRETJA ADVENTNA NEDELJA; (GAUDETE: VESELITE SE).
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.
NAPOVEDUJEMO: 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. Med njimi je bil tudi Franc Krašna, ki je vojno v izgnanstvu preživel, a je bil
potem umorjen skupaj s Filipom Terčeljem januarja 1946.

Ponedeljek, 16. decembra, ob 18.45. Samostan Sv. Ana (Monaldova dvorana).

