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ob 9. uri
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28. NEDELJA
MED LETOM

Koloman,
mučenec

2 Kr 5,14-17;
Ps 98,1-4; 2
Tim 2,8-13;
Lk 17,11-19

za + družine Šinigoj
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KAPELA
p. Andrej ob 10.00

po namenu

ob 11. uri
za uspešno
študijsko leto

6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.

41. teden
6. 10. 2019
27. NEDELJAROŽNOVENSKA

7.10. 2019
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Bruno,
redovni
ustanovitelj

Hab 1,23;2,2-42
Tim 1,6-8.1314;
Lk 17,5-10

Rožnovenska

Mati Božja

Jon 1,12,1;2,11; Jon
2,2-5.8;
Lk 10,25-37

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + starša Ferčec
in sorodnike
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
za + p. Evgena (obl)

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

Jon 3,1-10; Ps
130,1-2.3-4.78;
Lk 10,38-42

SREDA

Dionizij,
Škof

Jon 4,1-11; Ps
86,3-4.5-6.910; Lk 11,1-4

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

10. 10. 2019
ČETRTEK

Danilo
(Danijel),
Škof

Mal 3,13-20;
Ps 1,1-4.6;
Lk 11,5-13

ob 7.30:

11. 10. 2019
PETEK

Janez XXIII
Papež

Jl 1,1315;2,1-2;
Ps 9,23.6.16.8-9;
Lk 11,15-26

12. 10. 2019
SOBOTA

Maksimilijan

TOREK

9. 10. 2019

Celjski,
mučenec

Jl 4,12-21; Ps
97,1-2.5-6.1112;
Lk 11,27-28

ob 19. uri
v zahvalo za
blagoslov v
zakonu

ob 20. uri

Benedikta,
devica,
mučenka

8. 10. 2019

ob 11. uri
po namenu
darovalca

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

po namenu
KAPELA

za + Jerneja
Stražišar
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ŠTUDENTSKA
SV. MAŠA
Za dobre odnose
v službi

ob 19. uri
za + starše
Buzečan in stare
starše Dobrinja
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ob 19. uri
za ljubezen med
otroci in vnuki

ob 19. uri
za + starša
Frančiško in Pavla

ob 9. uri
13. 10. 2019

28. NEDELJA
MED LETOM

Koloman,
mučenec

2 Kr 5,14-17;
Ps 98,1-4; 2
Tim 2,8-13;
Lk 17,11-19

za + družine Šinigoj
in + Franca
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

po namenu

ob 11. uri
za uspešno
študijsko leto

6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.

41. teden
6. 10. 2019
27. NEDELJAROŽNOVENSKA

7.10. 2019
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Bruno,
redovni
ustanovitelj

Hab 1,23;2,2-42
Tim 1,6-8.1314;
Lk 17,5-10

Rožnovenska

Mati Božja

Jon 1,12,1;2,11; Jon
2,2-5.8;
Lk 10,25-37

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + starša Ferčec
in sorodnike
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
za + p. Evgena (obl)

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

Jon 3,1-10; Ps
130,1-2.3-4.78;
Lk 10,38-42

SREDA

Dionizij,
Škof

Jon 4,1-11; Ps
86,3-4.5-6.910; Lk 11,1-4

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

10. 10. 2019
ČETRTEK

Danilo
(Danijel),
Škof

Mal 3,13-20;
Ps 1,1-4.6;
Lk 11,5-13

ob 7.30:

11. 10. 2019
PETEK

Janez XXIII
Papež

Jl 1,1315;2,1-2;
Ps 9,23.6.16.8-9;
Lk 11,15-26

12. 10. 2019
SOBOTA

Maksimilijan

TOREK

9. 10. 2019

Celjski,
mučenec

Jl 4,12-21; Ps
97,1-2.5-6.1112;
Lk 11,27-28

ob 19. uri
v zahvalo za
blagoslov v
zakonu

ob 20. uri

Benedikta,
devica,
mučenka

8. 10. 2019

ob 11. uri
po namenu
darovalca

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

po namenu
KAPELA

za + Jerneja
Stražišar
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ŠTUDENTSKA
SV. MAŠA
Za dobre odnose
v službi

ob 19. uri
za + starše
Buzečan in stare
starše Dobrinja
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ob 19. uri
za ljubezen med
otroci in vnuki

ob 19. uri
za + starša
Frančiško in Pavla

ob 9. uri
13. 10. 2019

28. NEDELJA
MED LETOM

Koloman,
mučenec

2 Kr 5,14-17;
Ps 98,1-4; 2
Tim 2,8-13;
Lk 17,11-19

za + družine Šinigoj
in + Franca
KAPELA
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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ob 19. uri
za ljubezen med
otroci in vnuki
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13. 10. 2019
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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za ljubezen med
otroci in vnuki

ob 19. uri
za + starša
Frančiško in Pavla

ob 9. uri
13. 10. 2019

28. NEDELJA
MED LETOM

Koloman,
mučenec

2 Kr 5,14-17;
Ps 98,1-4; 2
Tim 2,8-13;
Lk 17,11-19

za + družine Šinigoj
in + Franca
KAPELA
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.

41. teden
6. 10. 2019
27. NEDELJAROŽNOVENSKA

7.10. 2019
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Bruno,
redovni
ustanovitelj

Hab 1,23;2,2-42
Tim 1,6-8.1314;
Lk 17,5-10

Rožnovenska

Mati Božja

Jon 1,12,1;2,11; Jon
2,2-5.8;
Lk 10,25-37

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + starša Ferčec
in sorodnike
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
za + p. Evgena (obl)

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

Jon 3,1-10; Ps
130,1-2.3-4.78;
Lk 10,38-42

SREDA

Dionizij,
Škof

Jon 4,1-11; Ps
86,3-4.5-6.910; Lk 11,1-4

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

10. 10. 2019
ČETRTEK

Danilo
(Danijel),
Škof

Mal 3,13-20;
Ps 1,1-4.6;
Lk 11,5-13

ob 7.30:

11. 10. 2019
PETEK

Janez XXIII
Papež

Jl 1,1315;2,1-2;
Ps 9,23.6.16.8-9;
Lk 11,15-26

12. 10. 2019
SOBOTA

Maksimilijan

TOREK

9. 10. 2019

Celjski,
mučenec

Jl 4,12-21; Ps
97,1-2.5-6.1112;
Lk 11,27-28

ob 19. uri
v zahvalo za
blagoslov v
zakonu

ob 20. uri

Benedikta,
devica,
mučenka

8. 10. 2019

ob 11. uri
po namenu
darovalca

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

po namenu
KAPELA

za + Jerneja
Stražišar
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ŠTUDENTSKA
SV. MAŠA
Za dobre odnose
v službi

ob 19. uri
za + starše
Buzečan in stare
starše Dobrinja
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ob 19. uri
za ljubezen med
otroci in vnuki

ob 19. uri
za + starša
Frančiško in Pavla

ob 9. uri
13. 10. 2019

28. NEDELJA
MED LETOM

Koloman,
mučenec

2 Kr 5,14-17;
Ps 98,1-4; 2
Tim 2,8-13;
Lk 17,11-19

za + družine Šinigoj
in + Franca
KAPELA
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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6.10.2019: ROŽNOVENSKA IN FRANČIŠKOVA NEDELJA…
Iz pisma provincialnega ministra ob prazniku sv. Frančiška: »…Prosimo
dobrega Boga, da bi znali hoditi po poti, ki vodi do ubogih našega časa. Oni so
pot Cerkve, oni so pot naše province. Kakor je sveti križ sprejemal utripe
Jezusovega srca, tako naj mi sprejemamo utripe src vseh trpečih. Naj Bog
posveti naše redovno poslanstvo, da mu bomo služili z mladostjo in svežino
naše karizme. Vsemogočni Bog, ob jubileju imena province se ti za vse dobro
zahvaljujemo z besedami svetega Frančiška: Tebi hvala, slava, čast in zahvala
za ves blagoslov.
Božjega blagoslova, pa želim tudi vam bratje in sestre, ki nas podpirate in ste
nam naklonjeni. Naj vas Gospod varuje in naj vas vodi njegova dobrotna luč.
Prosim vas, ne pozabite moliti za nas, zlasti vas prosim, da molite za nove
duhovne poklice!

7. oktober, ponedeljek ob 20.00: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na nadaljevanje seminarja za izlitje Svetega Duha, ki je v cerkvi sv.
Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri. Seminar poteka do 28. oktobra.
Predavatelja: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic. Ta ponedeljek bo peto srečanje.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ IN
NOV URNIK BOGOSLUŽJA V CERKVI SV. ANE
Z začetkom akademskega leta bo v naši cerkvi vsak torek ob 20. uri
ŠTUDENTSKA SVETA MAŠA, h kateri ste seveda vabljeni tudi vsi ostali. Zato
jutranja maša v kapeli odpade. Ko študentske maše ne bo oz. bo odpadla, pa
bo sv. maša ob 7.30. v kapeli in bo to tudi oznanjeno v oznanilih.
NOV URNIK POBOŽNOSTI PRED VEČERNO SV. MAŠO:
18.25: Izpostavitev Najsvetejšega nato sledi molitev rožnega venca, litanij in
blagoslov. VESELI DEL rožnega venca se moli ob ponedeljkih in sobotah,
SVETLI DEL se moli ob četrtkih, ŽALOSTNI DEL molimo ob torkih in petkih in
ČASTITLJIVI DEL se moli ob sredah in nedeljah. Dan, ko obhajamo Duh
Assisija (to je 27. v mesecu) pa se moli SERAFINSKI ROŽNI VENEC (takrat
litanije odpadejo).
MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo
od sedaj prvi del molitev zmolila skupaj z drugimi v cerkvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim (rožni venec in litanije), po sv. maši pa bo nadaljevala z molitvijo
v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
URNIK SPOVEDOVANJA :
P. Marjan bo spovedoval ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah
od 18.30 do 18.50.

VABLJENI NA ROMANJE V ASSISI ZA POSAMEZNIKE IN PARE: OD
27. DO 31. oktobra 2019. Več podrobnosti in informacij o romanju ter še o
drugih programih, dobite na spletni strani: www.centerskupaj.si ali na telefonu
040 351 236 ali info@centerskupaj.si in na plakatih v cerkvi.
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