Ljubljana, 1. oktober 2016

Koledar svetovnih dnevov, praznikov, godov in dogodkov v
Cerkvi na Slovenskem – 2017
JANUAR
1. januar:
6. januar:
8. januar:
15. januar:
18. do 25. januar:
24. januar:
27. januar:
29. januar:
31. januar:

50. svetovni dan miru
Gospodovo razglašenje (sveti trije kralji) – zaključek trikraljevske akcije
kolednikov, ki jo organizira MSS
Jezusov krst
103. svetovni dan migrantov
teden molitve za edinost kristjanov
sv. Frančišek Saleški
sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
nedelja Svetega pisma
sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev

FEBRUAR
2. februar:
8. februar:
11. februar:
19. februar:

dan Bogu posvečenega življenja (svečnica – Jezusovo darovanje)
Prešernov dan, državni praznik
25. svetovni dan bolnikov (Lurška Mati Božja)
ustanovitev samostojne Slovenske škofovske konference (1993)

MAREC
1. marec:
4. marec:
19. marec:
19. marec:
19. do 25. marec:
25. marec:

pepelnica
svetovni molitveni dan žensk
papeška nedelja
sv. Jožef, Jezusov rednik (liturgično praznovanje 18. marca)
teden družine
Gospodovo oznanjenje

APRIL
9. april:
13. april:
14. april:
15. april:

cvetna nedelja
veliki četrtek (krizmene maše stolnih cerkvah)
veliki petek (nabirka za Sveto deželo)
velika sobota

16. APRIL:

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

17. april:
23. april:

velikonočni ponedeljek
bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja

MAJ
1. maj:
1. maj:
7. maj:
25. maj:
28. maj:
27. maj:
JUNIJ

sv. Jožef, delavec - praznik dela
27. obletnica ustanovitve Slovenske Karitas
nedelja Dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
Gospodov vnebohod
51. dan sredstev družbenega obveščanja
bl. Alojzij Grozde

4. JUNIJ:
5. junij:
11. junij:
13. junij:
15. junij:
23. junij:
25. junij:
29. junij:

BINKOŠTI
binkoštni ponedeljek
nedelja Svete trojice
sv. Anton Padovanski
Sv. Rešnje Telo in Kri
praznik Srca Jezusovega – Dies sanctificationis oz. dan duhovniškega
posvečenja
dan državnosti, državni praznik
sv. Peter in Pavel

JULIJ
2. julij:
23. julij:

nedelja Slovencev po svetu
sv. Krištof – krištofova nedelja

AVGUST
6. avgust:
15. AVGUST:
17. avgust:

Jezusova spremenitev na gori
VELIKI ŠMAREN (MARIJINO VNEBOVZETJE)
praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

SEPTEMBER
1. september: dan molitve za skrb stvarstva
8. september:
mali šmaren (Marijino rojstvo)
15. september:
vrnitev Primorske k matični domovini
17. september:
nedelja svetniških kandidatov
24. september:
bl. Anton Martin Slomšek
24. september:
Slomškova nedelja
OKTOBER
4. oktober:
22. oktober:
22. oktober:
31. oktober:

sv. Frančišek Asiški
sv. Janez Pavel II.
91. misijonska nedelja
dan reformacije, dela prost dan

NOVEMBER
1. NOVEMBER:VSI SVETI
2. november:
spomin vseh vernih rajnih
5. november:
zahvalna nedelja
23. november:
dan Rudolfa Maistra
DECEMBER
3. december:
8. december:
25. DECEMBER:
26. december:
26. december:
28. december:

1. adventna nedelja
brezmadežno spočetje Device Marije
BOŽIČ (JEZUSOVO ROJSTVO)
dan samostojnosti in enotnosti, državni praznik
sv. Štefan
sv. nedolžni otroci, Narodni dan molitve za nerojeno človeško življenje

Zapovedani prazniki in mednarodni dnevi so označeni s krepko pisavo.

