42. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
ob 9. uri

13. 10. 2019

28. NEDELJA
MED LETOM
14.10. 2019
PONEDELJEK

15. 10. 2019
TOREK

16. 10. 2019
SREDA

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

ob 11. uri
za uspešno
študijsko leto

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

Kalist I.
Papež

Rim 1,1-7; Ps
98,1-4; Lk
11,29-32

Terezija
Velika
cerk. učit.

Rim 1,16-25;
Ps 19,2-3.4-5;
Lk 11,37-41

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

Marjeta
Marija
Alakok

Rim 2,1-11;
Ps 62,2-3.67.9; Lk 11,4246

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

Ignacij
Antiohijski

Rim 3,21-29;
Ps 130,1-2.34.5-6; Lk
11,47-54

po namenu

ob 19. uri
za zdravje in
božje varstvo

ob 20. uri

17. 10. 2019
ČETRTEK

škof,mučenec

18. 10. 2019
PETEK

Luka,
evangelist

2 Tim 4,9-17;
Ps 145,1013.17-18; Lk
10,1-9

19. 10. 2019
SOBOTA

Pavel od
Križa
duhovnik

Rim 4,13.1618; Ps 105,67.8-9.42-43;
Lk 12,8-12

Rozalina
redovnica

2 Mz 17,8-13;
Ps 121,1-2.34.5-6.7-8; 2
Tim 3,14-4,2;
Lk 18,1-8

po namenu

po namenu
KAPELA

ob 7.30:
za + Ivanko in
Jožeta Prosen
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ŠTUDENTSKA
SV. MAŠA
Za + Jerneja
Stražišar

ob 19. uri
za žive in pokojne
sorodnike
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ob 19. uri
za + Šalčič
Marčela in Tino

ob 19. uri
za uspešno šolsko
in katehetsko leto

ob 9. uri
20. 10. 2019

29. NEDELJAMISIJONSKA

za božje varstvo
sinov in njunih
družin
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

po namenu

ob 11. uri
za duše v vicah

13.10.2019: 28. NEDELJA MED LETOM..»Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? (Lk 17,18)
Kako je mogoče, da teh devet gobavcev na poti, ko se gredo pokazat
duhovnikom in ozdravijo, preprosto pozabijo na hvaležnost in ne pridejo nazaj?
Če smo nekoliko iskreni do sebe, pa lahko kaj hitro tudi pri sebi najdemo kali
nehvaležnosti. Lahko, da sebi pripisujemo »ozdravljenje«. Lahko se nam zdi,
da je to naša pravica in da nam torej pripada. In če mi nekaj pripada, potem ne
prosim, ampak zahtevam. In če prejmem, je to samoumevno! Kam bi se moral
uvrstiti: med večino (devet nehvaležnih) ali med manjšino (en Samarijan, tujec,
preziran, izključen…).

14. 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. Ta ponedeljek bo šesto srečanje.
OKTOBER: MESEC ROŽNEGA VENCA
Rožni venec je molitev premišljevanja o Jezusovem
življenju skozi Marijine oči. Sestavljen je iz štirih delov:
VESELI DEL: Jezus je Vesela novica
SVETLI DEL: Jezus je Luč
ŽALOSTNI DEL: Jezus je Ljubezen
ČASTITLJIVI DEL: Jezus je novo (večno) Življenje.
Molitev rožnega venca nam pomaga, da živimo tako, kot želi
za nas Bog; preko nje pa pomagamo tudi drugim, da bi
postali dobri ter da bi vsi živeli v miru in slogi.
SKUPNA MOLITEV ROŽNEGA VENCA V NAŠI CERKVI JE PRED
VEČERNO SVETO MAŠO. Ob 18.25 je izpostavitev Najsvetejšega nato sledi
molitev rožnega venca, litanij in blagoslov. MOLITVENA SKUPINA, ki se zbira
k molitvi ob sredah (»medžugorska«), bo prvi del molitev zmolila skupaj z
drugimi v cerkvi pred izpostavljenim Najsvetejšim, po sv. maši pa bo
nadaljevala z molitvijo v cerkvi. Kdor želi se vedno lahko priključi.
LITURGIČNO SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU V NAŠI CERKVI
Pri nedeljski sv. maši ob 11. uri bomo vsako 3. nedeljo v mesecu prepevali
Gospodu s slavilno glasbo ob spremljavi Prenove v Duhu. Prve nedelje v
mesecu pa bomo dvigali srca h Gospodu ob starodavnem latinskem koralu.
Vse, ki se čutite nagovorjeni, da bi radi sodelovali kot bralci božje besede med
tednom ali ob nedeljah, vabim, da se osebno javijo p. Marjanu ali preko
elektronske pošte (marjan.cuk@rkc.si). V mesecu novembru bomo organizirali
srečanje za vse bralce božje besede.
NEDELJA, 20.10. 2019: SREČANJE ZA ZAKONCE: ŽIVLJENJE S SRCEM
Začetek ob 11. uri z redno nedeljsko sv. mašo, ob 12. uri je kosilo, nato odmor.
Ob 14.00 je tema. Zaključek je ob 15.30. Vabljena je cela družina. V času
programa za zakonce bo poskrbljeno za varstvo otrok. Potrebna je predhodna
prijava (040 351 236 ali na info@centerskupaj.si ). Glej tudi plakat v cerkvi!

