DEVETDNEVNICA K SVETI ANI IN SV. JOAHIMU – STARŠEM
DEVICE MARIJE:

29. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Iz 55,10-11
Ps 65,10.11.
12-13.14;
Rim 8,18-23;
Mt 13,1-23
Iz 1,11-17;
Ps 50,8-9.1617.21.23;
Mt 10,34-11,1

Joahim in Ana sta oba potomca rodu kralja Davida. Bila sta pravična in pobožna človeka. Kot
zakonca sta si zelo želela otrok in za to zaupno molila. Šele na stara leta sta dobila otroka, ki sta
mu dala ime Marija (po hebrejsko:-Mirjam). Kot pravi izročilo, sta jo v varstvo in vzgojo
duhovnikom, kot sta se zaobljubila.Sv. Ana je priprošnjica za srečno poroko in srečen zakon,
obdarjenost z otroki in srečen porod. K njej se zatekajo matere, vdove, gospodinje, delavke, hišni
delavci, rudarji, tkalci, strugarji, umetelni mizarji, mlinarji, kramarji, krojači, klekljarice in sluge.
Priporočajo se ji tudi za dež, proti neurju ter pri iskanju izgubljenih predmetov.
Joahim je zavetnik zakoncev, mizarjev in trgovcev z lanom.
SVETE MAŠE

12. 7. 2020
15. NEDELJA
MED LETOM

Mohor in
Fortunat

13.7.2020
PONEDELJEK

Henrik
cesar

14. 7. 2020
TOREK

Frančišek
Solan
duhovnik

15. 7. 2020
SREDA

Bonaventura

16. 7. 2020
ČETRTEK

Karmelska
Mati Božja

Iz 26,7-9.12.1619; Ps 102,1314.15.16-18.1921; Mt 11,28-30

Aleš
spokornik

Iz 38,1011.12.16;
Mt 12,1-8

po namenu

18. 7. 2020
SOBOTA

Elij iz
Koštabone

Mih 2,1-5;
Ps 10,1-2.3-4.78.14;
Mt 12,14-21

po namenu

19. 7. 2020
16. NEDELJA
MED LETOM

Arsenij
Veliki
puščavnik

Mdr 12,13.1619; Ps 86,5-6.910.15-16;
Rim 8,26-27;
Mt 13,24-43

ob 9. uri
za službo in
blagoslov

17. 7. 2020
PETEK

cerk. učit.

Iz 7,1-9;
Ps 48,2-8;
Mt 11,20-24
Iz 10,5-7.13-16;
Ps 94,5-6.7-8.910.14-15;
Mt 11,25-27

ob 9. uri
za + Klavdij-a
Zigante
p. Andrej

po namenu

p. Andrej

po namenu

p. Andrej

za brate
bogoslovce
p. Andrej

po namenu

p. Andrej

p. Andrej

ob 11. uri
za + mamo Almo

ob 19. uri
za žive in ++
Hočevar in
Korošak
ob 8.00
za + Mihaela
Prosen
ob 19. uri
za pravično
razsodbo na
čast M.B.
ob 8.00
v zahvalo za
prejete milosti
ob 19. uri
v zahvalo M.B.
za uspešno
ozdravitev
ob 19. uri
za + Almo Celić

ob 11. uri
za + Tea Jurak

Molimo:
Nebeški Oče, blagoslavljaj vso cerkev in ji nakloni mnogo dobrih staršev, ki bodo
po zgledu svete Ane in Joahima krščansko vzgajali svoje otroke. Razsvetljuj vse
mlade, da se bodo dobro pripravili na družinsko življenje in po poroki vztrajali v
zakonski zvestobi do smrti. Utrdi s posebno milostjo družinsko življenje pri vseh
narodih, da bodo vsi napredovali v resnični omiki.
Petek,17. julij, 1. dan: Moli za modrost
Sveta Ana, mati premodre Device, od večne modrosti mi izprosi dar modrosti, ta veliki dar
Svetega Duha. Pošlji k meni modrosti, ki stoji ob Božjem prestolu, naj bo ob meni in naj dela z
menoj vsak trenutek, da bom vedno vedela, kaj mi je storiti in kaj opustiti. Naj me vodi pri
opravljanju mojih dolžnosti. Sama od sebe ne vem mnogo in ne morem videti resnice.
Razsvetljena z božansko svetlobo pa ne bom nikoli zašla. Sveta zaščitnica, vedno mi pokaži
pravo pot, po kateri moram hoditi. Pomagaj mi storiti, kar je prav. Daj mi modrosti, ki jo rabim kot
krščanska ženska, žena in mati. Amen.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu

Sobota, 18. julij, 2. dan: Moli za moč
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere!
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike.
Sveta Ana, mati Device Marije, daj mi sveto moč, da ne podležem težavam svojega stanu,
temveč naj čvrsto stojim v vseh borbah in naj junaško prenesem vse tegobe. Sama od sebe sem
slabotna, a z Božjo milostjo je vse mogoče. Izmoli mi jo po Mariji od Jezusa, da bom po vzoru te
močne žene opora svojemu možu in svojim otrokom in tako izbojujem krono večnega življenja.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Nedelja, 19. julij, 3. dan: Moli za krotkost in potrpljenje
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere!
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike.
Sveta Ana, mati milostljive Device! Prosim te za duha krotkosti, ki je tako zelo potreben v
družinskem življenju in za sveto potrpežljivost, ki obljublja blaženost, če jo ohraniš skozi razne
nejevolje zakonskega in materinskega življenja. Pri Božjem Srcu Jezusovem mi izposluj krotko
srce, ki bo obvladalo nagnjenosti k jezi in nepotrpežljivosti in bo vzor prave krotkosti. Nauči me,
kako naj nosim bremena bližnjega, da tako izpolnim Kristusovo zapoved, ko je krotkim obljubil
zemljo. Amen.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu

