september

3

september

Sv. Gregor Veliki,
papež in cerkveni
učitelj

4

september

Sv. Rozalija, devica

5

september

Sv. Terezija, redovna
ustanoviteljica

13

september

Sv. Janez Zlatousti,
cerkveni učitelj

21

Sv. Matej, apostol in
evangelist

27

september

Sv. Vincencij Pavelski

29

september

Sv. Mavricij,
mučenec

Sv. Mihael, Gabrijel,
Rafael – nadangeli

30

september

22

september

Tilen,
samotar in opat

september

1

Sv. Hieronim,
cerkveni učitelj

zavetnica italijanskega mesta Palermo in priprošnjica proti kugi
zavetnica najbolj ubogih med ubogimi in tistih, ki se jim
posvečajo
zavetnik več evropskih pokrajin in mest; lovcev, pastirjev, konj
skih trgovcev, brodolomcev, lokostrelcev, beračev; priprošnjik v
duševnih boleznih, proti suši, ognju in viharju, za dobro spoved,
v strahu, zapuščenosti in v stiski; še danes se mu priporočajo
žene, ki ne morejo zanositi, nosečnice za srečen porod in doječe
matere za zdravje otrok
zavetnik učenjakov, učiteljev, šolarjev, cerkvenega šolstva,
glasbenikov, pevskih zborov; zavetnik rudnikov, zidarjev in
izdelovalcev gumbov
zavetnik vojakov, trgovcev, pralcev, pleskarjev, klobučarjev,
steklarjev, orožarjev, izdelovalcev nožev, tkalcev platna, konj,
trte; priprošnjik v bojih, proti protinu, proti boleznim ušes in
obsedenosti
zavetnik Dalmacije, teologov, učenjakov, učiteljev, študentov,
učencev, prevajalcev, univerz in znanstvenih ustanov, asketov; je
priprošnjik proti očesnim boleznim
zavetnik poštnih uslužbencev, zbiralcev znamk, telekomunikacij
in informiranja; priprošnjik proti neplodnosti v zakonu
zavetnik finančnih in davčnih uradnikov, carinikov, menjalcev in
knjigovodij
zavetnik pridigarjev

9

zavetnik vseh dobrodelnih ustanov, lazaristov in usmiljenk,
duhovnikov, sirotišnic in bolnišnic, zapornikov; priprošnjik
izgubljenih predmetov

September
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LITURGIČNA BARVA

1. september
22. NEDELJA MED LETOM
Kdor se ponižuje, bo povišan (Lk 14,1.7-14)

Kako gostitelj povabi prijatelja, ki se je usedel na
zadnje mesto?

KADAR PRIREJAŠ GOSTIJO, POVABI UBOGE, POHABLJENE, HROME IN

_ _ _ _ _ . (Lk 14,13)

LITURGIČNA BARVA

8. september
23. NEDELJA MED LETOM
KATEHETSKA NEDELJA
Odpoved prinaša svobodo (Lk 14,25-33)

Kdo ne more biti Jezusov učenec?

KDOR NE NOSI SVOJEGA

_____

IN HODI ZA MENOJ,

NE MORE BITI MOJ UČENEC. (Lk 14,27)

zvezek.indd 8

9. 07. 2019 20:14:48

čas med letom | 9

reka krščevanja
pri Bogu je vse …
Izakova žena
gora, kjer je pristala Noetova ladja
			

podloga za spanje

Abel, hebrejsko
krstna, poročna, velikonočna, …; iz voska
		

Jezusova pripoved, razlaga

		

bratje so Jožefa vrgli v …

				 liturgično dejanje
ostrižen dolgih las

OB
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žival, ki je pogoltnila Jona

EM

SVET LAVNIVŠKED
A SP O

A
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Blagor človeku, ki najde modrost
in možu, ki dobi razumnost!
Zakaj nje pridobitev je boljša ko
pridobitev srebra, in njen sad
boljši kot zlato. (Prg 3,13-14)

15. september
24. NEDELJA MED LETOM

LITURGIČNA BARVA

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV
Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov
(Lk 15,1-32)

Nad kom bo v nebesih večje veselje: nad 99
pravičnimi ali nad 1 grešnikom, ki se spokori?

PRAV TAKO VESELJE BO VPRIČO BOŽJIH

_ _ _ _ _ _ _ NAD ENIM GREŠNIKOM,

KI SE SPREOBRNE. (Lk 15,10)
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LITURGIČNA BARVA

22. september
25. NEDELJA MED LETOM
SLOMŠKOVA NEDELJA
Izbira med Bogom in bogastvom (Lk 16,1-13)

Kdor je zvest v najmanjšem, je zvest tudi
v velikem, … (nadaljuj)

NOBEN SLUŽABNIK NE MORE SLUŽITI
IN DRUGEGA

_ _ _ _ _ GOSPODARJEMA; ALI BO ENEGA SOVRAŽIL

_ _ _ _ _ _ , ALI SE BO ENEGA DRŽAL IN DRUGEGA ZANIČEVAL. (Lk 16,13)

29. september
26. NEDELJA MED LETOM

LITURGIČNA BARVA

V večnosti ima vse drugačne vrednost (Lk 16,19-31)

S čim se je želel nasititi siromak Lazar?

ČE NE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ MOJZESA IN PREROKOV, SE NE BODO DALI

PREPRIČATI, ČETUDI KDO VSTANE OD MRTVIH. (Lk 16,31)
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