48. teden
26. 11. 2017
KRISTUS
KRALJ
27. 11. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Leonard
Portomavriški,

frančiškan
sv. Modest in
Virgil, škofa,
apostola
Karantanije

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

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

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

28. 11. 2017
TOREK

sv. Jakob iz
Marke, manjši
brat

29. 11. 2017
SREDA

Vsi svetniki
Frančiškovih
redov

30. 11. 2017
ČETRTEK

sv. Andrej,
apostol

Rim 10,9-18; Ps
19,2-5; Mt 4,1822

1. 12. 2017
PRVI PETEK

sv. Edmund
Campion, Robert
Southwell, duhovnika
in tovariši mučenci

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

2. 12. 2017
PRVA
SOBOTA

bl. Marija Angela
Astorch, klarisa

Dan 7,15-27;
DanD 3,82-87; Lk
21,34-36

3. 12. 2017
1.
ADVENTNA
NEDELJA

Sir 44,1.10-15; Ps
23,1-6; Mr 10,1721

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za zdravje in
božje varstvo
Kapela ob 7.30
po namenu p. Borisa
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
v dober namen
p. Andrej : po namenu

darovalca

Kapela ob 7.30
v zahvalo
p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu darovalca
p. Andrej:
po namenu p. Andreja
ob godu

Kapela ob 7.30
za + moža Vida
p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej:
po namenu darovalca

sv. Frančišek
Ksaver,
duhovnik

Iz 63,1617.19;64,2-7; Ps
80,2-3.15-16.1819; 1 Kor 1,3-9;
Mr 13,33-37

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v zahvalo in
božje varstvo

ob 11. uri
za +
Romana
ob 18.uri
za + Marčelo
in Tina
Palčič
ob 18.uri
v čast sv. Antonu
Pad. za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta
in sinov

ob 18.uri
za vse
nerojene
dušice
ob 18.uri
za + Darija
Tomažina
ob 18.uri
za + nono
Danico in
Anico
ob 18.uri
v čast Mariji
od zdravja
za zdravje v
družini
Lakoseljac
ob 11. uri
za + Antica
in Jakob
Klobas

NEDELJA, 26. 11. * KRISTUS KRALJ * ZAČETEK TEDNA KARITAS
Teden Karitas: »Kje sem doma?« od 27. 11. do 3. 12. 2017
Geslo Tedna Karitas spodbuja k razmisleku o domu. Kjer je naše srce, tam
se počutimo doma. Kjer so ljudje, ki nas imajo radi, tam je naš dom.
Mnoge družine v Sloveniji so kljub manjši brezposelnosti in pozitivnim
statističnim kazalcem še vedno v velikih stiskah, še posebej tiste, kjer je
zaposlen eden od staršev z nizko plačo ali v družinah, kjer starši prejemajo
minimalno ali neredno plačo ter živijo v podnajemniških stanovanjih. Kljub delu in trudu ne
morejo preživeti sebe in svojih otrok. Posledično so dolgoletnim stiskam pridružene bolezni,
različne duševne motnje in zadolženost. Karitas preko svoje mreže pomaga več kot 95.000
ljudem v stiski, med njimi preko 20.000 družinam. Ob vsej materialni pomoči je izredno
pomembna tudi človeška bližina 10.800 prostovoljcev, ki v lokalnem okolju stojijo ob strani
družinam in posameznikom, ki so v težavah. Številna gospodinjstva, v lanskem letu skoraj
5.000, so vključena tudi v svetovanja strokovnih delavcev v svetovalnicah Karitas.
Družinam, ki so kakorkoli ranjene, zaradi revščine, izključenosti, bolezni in drugih težav
želimo na Karitas pomagati, da bodo kljub negotovosti, začutile dom in varnost ter našle
moči za možne rešitve njihovih stisk.

PONEDELJEK, 27. 11. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 17.00
V Rotundi bl. Elija bo ob 18.30 večer z dr. Karlom Gržanom, duhovnim pisateljem in spremljevalcem.

TOREK, 28.11. * SV. JAKOB IZ MARKE, manjši brat
BIBLIČNA SKUPINA ob 18.30
Sveti Jakob iz Marke se je rodil leta 1393 ali 1394 v Monteprandonu v
anconski pokrajini. V Perugii se je vpisal na vseučilišče in se vzdrževal s
poučevanjem sinov premožnih plemiških staršev. Dokončal je študij in
začel iskati smisel svojega življenja. Pot ga je vodila v Assisi, do
Porcijunkule, kjer je leta 1415 vstopil v noviciat. Z zaobljubami je spremenil tudi svoje ime.
Postal je duhovnik in svojo pot začel v letu 1431 kot pridigar v Dalmaciji in nato deloval
devet let v Bosni, kjer so ga imenovali Markič. V Jakobovih pridigah se pogosto srečujemo s
socialno mislijo. Bil je velik prijatelj in zagovornik ubogih, saj je iz vsakdanjega stika z
njimi poznal njihovo revščino in stiske. Z drugimi redovnimi brati si je prizadeval za
ustanovitev posojilnic, imenovanih "Montes pietatis", s katerimi so pomagali revnim in jih
tako rešili oderuških obresti raznih judovskih "bančnikov".
VABILO: CENTER KARITAS BERTOKI
Vabimo vas na dan odprtih vrat programa Vrtnica – socialna
rehabilitacijaoseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom Zavoda
Karitas Samarijan, programa Dnevni center za brezdomce Škofijske karitas Koper in Program pomoči
in celodnevnega bivanja za zasvojene – sprejemni center Bertoki Zavoda Pelikan – Karitas. Dan
odprtih vrat pripravljamo v torek 28.11.2017: v Bertokih med 9.00 in 11.00 (predstavitev vseh treh
programov), v Truškah po tem dogodku oz. od 12.00 dalje do 16.00 in v komuni v Vremah od 12.00 do 16.00.
SREDA, 29. 11. bo ob 19.00 v Rotundi bl. Elija škof Jurij predstavil uvod v Apostolska dela.

ZAČETEK DEVETDNEVNICE V ČAST BREZMADEŽNI
PRVI PETEK, 1.12. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na
prvi petek, 1. decembra, po maši ob 18. uri. V soboto, 2. dec. bomo molitev sklenili z
molitvijo za duhovne poklice ob 17.00 ter petimi litanijami Matere Božje in mašo ob 18.00
PRVA SOBOTA, 2.11. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 17.00
Ob 19.00 bo v župnijski dvorani v Šmarjah ob fotografijah spregovoril o svoji poti v Kompostelo Saša Cener.

1. ADVENTNA NEDELJA, 3.11. * BLAGOSLOV ADVENTNIH VENCEV

