47. teden
19. 11. 2017
33.
NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Neža Asiška,
klarisa

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Prg 31,10-13.1920.30-31; Ps
128,1-2.3.4-5; 1
Tes 5,1-6; Mt
25,14-30 ali Mt
25,14-15.19-20
1 Mkb 1,10-15.41-

20. 11. 2017
PONEDELJEK

sv. Bazilij, škof
in mučenec

43.54-57.62-64; Ps

119,53.61.134.15
0.155.158; Lk
18,35-43
2 Mkb 6,18-31; Ps
3,2-3.4-5.6-8; Lk
19,1-10

21. 11. 2017
TOREK

Darovanje
Device Marije

22. 11. 2017
SREDA

sv. Cecilija,
devica in
mučenka

2 Mkb 7,1.20-31;
Ps 17,1.5-6.8.15;
Lk 19,11-28

23. 11. 2017
ČETRTEK

sv. Klemen,
papež in
mučenec

24. 11. 2017
PETEK

sv. Andrej Dung
Lac in drugi
vietnamski
mučenci

25. 11. 2017
SOBOTA

Spomin vseh
rajnih iz
Frančiškovih
redov

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v čast Svetemu
Duhu v zahvalo
Kapela ob 7.30
za verne duše v
vicah
p. Andrej: po namenu

ob 11. uri
za + Antonijo
Zadnik
ob 18.uri
za + Petra in
Marijo

darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej ob 17. uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

Kapela ob 7.30
za + Mihaela
Prosena

ob 18.uri
za zdravje –
po namenu
ob 18.uri

po namenu darovalca

za božji blagoslov
in pomoč pri
reševanju finančne
situacije

1 Mkb 2,15-29; Ps
50,1-2.5-6.14-15;
Lk 19,41-44

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

1 Mkb 4,36-37.5259; 1 Krn 29,1012; Lk 19,45-48

Kapela ob 7.30

1 Mkb 6,1-13; Ps
9,2-3.4.6.16.19;
Lk 20,27-40

p. Andrej:

po namenu darovalca
p. Andrej:
po namenu darovalca

po namenu darovalca
p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za + brate iz
našega
samostana
p. Andrej:

za + Ano
Valjevec

ob 18.uri
za rajne iz
novemberskih
pisem

ob 18.uri
za + Vojko
Fabris in
+ prednike

po namenu darovalca

26. 11. 2017
KRISTUS
KRALJ

sv. Leonard
Portomavriški,

frančiškan

Ezk 34,11-12.1517; Ps 23,1-6; 1
Kor 15,20-26.28;
Mt 25,31-46

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za zdravje in
božje varstvo

ob 11. uri
za +
Romana

33. NEDELJA MED LETOM, 19.11. * SVETOVNI DAN UBOGIH: »NE LJUBIMO Z
BESEDAMI, AMPAK Z DEJANJI«

Papež Frančišek je ob sklepu izrednega svetega leta usmiljenja
napovedal Svetovni dan ubogih, da bi prebudil zavest vernikov in jo
oblikoval za poslušanje krika ubogih in trpečih. Osrednja misel,
izbrana za letos, nas spodbuja: »Ne ljubimo z besedami, ampak z
dejanji.« Glas ubogih poziva vse krščene, številne krščanske
dobrodelne ustanove in tudi civilno družbo samo, naj uporabijo najboljše moči, da
se ne bodo omejili zgolj zagotavljanje bratske pomoči revnim, pač pa da bodo tudi
tako na človeškem kot na duhovnem področju poudarili dostojanstvo osebe ubogega.
ZAČETEK TEDNA ZAPOROV (od 19. do 25. novembra): »TRUDIM SE«
Pred nami je teden zaporov (od 19. do 25. novembra 2017), ki se po vsem svetu vsako leto
obhaja v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Letošnji začetek
tedna zaporov sovpada tudi s 1. svetovnim dnevom ubogih, ki ga je razglasil papež
Frančišek. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih
družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. Naslov
letošnjega tedna zaporov je »Trudim se«. Po dnevih se bomo v medsebojni povezanosti v
molitvah spominjali oškodovanih oseb, ki se iz dneva v dan soočajo s spomini in
brazgotinami ter upajo na boljši jutri; osebja, ki potrpežljivo spremlja potrte moške in ženske
na poti k počasni spremembi; zaprtih oseb, ki poskušajo najti smisel v življenju, ko se borijo
z ranami in preteklimi odločitvami ter pred strahom za prihodnost; družin in prijateljev, ki
zaprte zvesto obiskujejo in jih podpirajo. V tednu zaporov stojimo v molitvi z vsemi, ki
vztrajajo v upanju, da bi spoznali, da jih Bog ljubi, in imeli vero ter pogum, da bi se trudili
za novo življenje.
PONEDELJEK, 20.11. * VEČER ZA ZAKONCE: »PREPOZNAJVA SVOJ VRAŽJI
PLES« ob 19.00 v Monaldovi dvorani. Zakonski pari prisrčno vabljeni!
SREDA, 22.11. * SV. CECILIJA, mučenka, zavetnica glasbe in glasbenikov
NEDELJA, 26.11. * SV. LEONARD PORTOMAVRIŠKI, frančiškan, pridigar,
apostol Italije, zavetnik ljudskih misijonarjev

Imenujemo ga tudi Portomavriški, ker se je rodil (leta 1676) v Porto
Maurizio, sedanji Imperii ob ligurski obali. V Rimu je najprej
študiral medicino, pozneje pa je vstopil v frančiškanski red. Želel je
oditi v misijone. Zaradi pljučne bolezni je moral ostati doma. Po
zaobljubi Mariji, da se bo, če ozdravi, do konca življenja posvetil
reševanju grešnikov z ljudskimi misijoni, jih je vodil 40 let. V vernikih je skušal
zbuditi predvsem voljo do molitve. Nihče v Italiji ni z večjo vnemo pospeševal
pobožnosti križevega pota kakor Leonard, ki je sam posvetil 576 novih križevih
potov. Vpeljal je pobožno navado, da se vsak petek ob uri Gospodove smrti ob 15.00
zvoni. Priporočal je, naj čim pogosteje premišljujejo Gospodovo trpljenje – križev pot.
Po Leonardovi zaslugi se je pobožnost križevega pota tako razširila, da danes skoraj ni
katoliške cerkve, v kateri ne bi bilo upodobljenih štirinajst postaj križevega pota.

Zakaj nam je v pomoč, da se pri molitvi oziramo na svetnike?
Svetniki so od Svetega Duha razvneti ljudje; svetniki vzdržujejo Božji ogenj, ki gori v Cerkvi. Svetniki so
bili že v času svojega zemeljskega življenja žareči, nalezljivi molivci. V njihovi bližini je lahko moliti.
Svetnikov sicer ne smemo nikdar po Božje častiti, smemo pa se obračati nanje, da bi v nebesih pri Božjem
prestolu posredovali za nas. (KKC 2683–2684), YOUCAT – katekizem za mlade

NEDELJA, 26. 11. * KRISTUS KRALJ * ZAČETEK TEDNA KARITAS

