OZNANILA NA CVETNO NEDELJO IN VELIKI TEDEN
V Katoliški cerkvi 5. aprila 2020 obhajamo 6. nedeljo v postnem času ali cvetno nedeljo. S
cvetno nedeljo se začne neposredna priprava na veliko noč, ki je največji krščanski praznik.
Cvetna (oljčna) nedelja ali nedelja Gospodovega trpljenja je prvi dan velikega tedna, ko
bogoslužno dogajanje predstavlja Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Obredi cvetne nedelje,
zlasti procesija z zelenjem in branje evangeljskega poročila o Jezusovem trpljenju (pasijon),
izvirajo iz bogoslužnih navad jeruzalemske Cerkve, ki so poznane in opisane že v 4. stoletju.
Tradicija blagoslavljanja zelenja se je začela pojavljati v 7. stoletju.

KAKO BOMO PRAZNOVALI CVETNO NEDELJO V ČASU EPIDEMIJE COVID-19?




Verniki ste povabljeni, da spremljajte sveto mašo po TV SLO 2 ob 10.00. V cerkvi Sv. Ane
v Kopru za vernike ne bo bogoslužja in blagoslova zelenja. Doma pripravite zelenje (npr.
zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovite z blagoslovljeno vodo.
Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1,
predvidoma ob 11.20).

MAŠNI NAMENI
p. Marjan in p. Andrej vsak dan mašujeva po mašnih namenih, ki so bili sprejeti, a teh je že v
veliki meri zmanjkalo. Ker je to naš edini redni vir dohodka, vas toliko bolj vabimo, da darujete
za svete maše. Zgaraj je na voljo telefonska številka in elektronski naslov za lažje dogovarjanje
in naročanje. Prav tako vas vabimo, da darujete za vzdrževanje cerkve in samostana z bančnim
nakazilom na TRR samostana Sv. Ane: SI56 0432 1000 3186 085 (Nova KBM).

VELIKI ČETRTEK, 9. APRIL 2020
1. Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka
škofija bo določila datum krizmene maše; takrat bodo duhovniki prejeli sveta olja.

Pri Sv. Ani bomo ta dan obhajali večerno sveto mašo ob 18h v zaprti cerkvi brez udeležbe
vernikov. Povabljeni ste, da se nam pridružujte v duhu in zmolite rožni venec za duhovne
poklice oziroma preberete pasijon po Janezu.
Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo .

VELIKI PETEK, 10. APRIL 2020
Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov
opravili bogoslužje velikega petka.
Pri Sv. Ani bomo opravili bogoslužje velikega petka ob 18.00 brez navzočnosti vernikov, v
zaprti cerkvi. Pri obredu bomo izrekli posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se
nahajajo v stanju preizkušnje (prim. Missale Romanum, str. 314, št. 13):
1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu prenovil človeštvo. Naj skrivnost
preizkušnje utrjuje bolnike v veri, upanju in ljubezni.
2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi najdejo počitek, žalujoči
pa tolažbo in upanje.
3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil. Stisko, ki jo trpimo,
združi z daritvijo svojega Sina, da bomo rešeni preizkušnje.
Vabim vas, da se nam v duhu, da se nam v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca
oziroma molijo križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako vas vabimo, da spremljajte
križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in
premišljevanje Gospodovega trpljenja.
Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14.
september 2020).

VELIKA SOBOTA, 11. APRIL 2020
Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.
Povabljeni ste, da pripravite velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova
velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.
Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovite jedila.
Škofje bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah ob 20.00, brez udeležbe ljudstva.
Pri Sv. Ani bomo velikonočno vigilijo opravili ob 20.00 sami zgolj v zaprti cerkvi.
Povabljeni ste, da se nam v duhu pridružite. Vstajenjska procesija letos odpade.

Povabljeni ste k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko
soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

VELIKA NOČ, 12. APRIL 2020
Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku
in zmolijo naslednjo molitev:
BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA ZAJTRKA
Znamenje križa.
Oče naš.
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki
tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi
in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Ob 8.00 bomo zvonili z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega
praznika.
Pri Sv. Ani bomo ob 11.00 uri darovali velikonočno mašo sami v zaprti cerkvi brez udeležbe
vernikov in brez somaševanja. Povabljeni ste, da se nam v duhu pridružite.
Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice
(TV SLO 2 ob 10.00).
Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1,
predvidoma ob 11.35).
Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo prenos
papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.
ŠE ENKRAT VAS PRISRČNO VABIMO K DAROVANJU ZA SVETE MAŠE (LAHKO TUDI
GREGORIJANSKE) IN DA NAM DAROVE ZA CERKEV IN SAMOSTAN NAKAŽETE NA TRR RAČUN
SAMOSTANA KOPER (SI56 0432 1000 3186 085 (Nova KBM). ISKRENA HVALA!

Lahko nas pokličete po telefonu 05 907 34 70 ali
pišete po elektronski pošti: franciskani.koper@rkc.si.

VOŠČILO
ŽELIMO VAM MOČNE VSTAJENSKE VERE V ZMAGO KRIŽA NAD SMRTJO IN VEDREGA
POGUMA V TEH ČASIH PREIZKUŠNJE IN OČIŠČENJA.

ALELUJA! KRISTUS JE VSTAL, ZARES JE VSTAL! ALELUJA!
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