19. april: 2. NEDELJA V VELIKONOČNEM ČASU- BELA IN NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA Ime bela nedelja (lat. Dominica in albis) izvira iz starokrščanskih

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Leon IX
papež

Apd 2,42-47;
Ps 118,2-4.1315.22-24;
1 Pt 1,3-9;
Jn 20,19-31

20.4.2020
PONEDELJEK

Anastazij
Sinajski
opat

Apd 4,23-31;
Ps 2,1-4.6-9;
Jn 3,1-8

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

v dober namen

21. 4. 2020
TOREK

Anzelm
škof in
cerkv. učit.

Apd 4,32-37;
Ps 93,1-2.5;
Jn 3,7-15

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

ŠTUDENTSKA
MAŠA ob 20. uri

22. 4. 2020
SREDA

Leonid
mučenec

Apd 5,17-26;
Ps 34,2-3.45.6-7.8-9;
Jn 3,16-21

23. 4. 2020
ČETRTEK

Jurij
mučenec

Apd 5,27-33;
Ps 34,2.9.1718.19-20;
Jn 3,31-36

24. 4. 2020
PETEK

Marija
Kleopova
sp. žena

Apd 5,34-42; Ps
27,1.4.13-14; Jn
6,1-15

25.4. 2020
SOBOTA

Marko
evangelist

1 Pt 5,5-14;
Ps 89,23.6.7.16-17;
Mr 16,15-20

26. 4. 2020

Marija, Mati
dobrega
sveta

Apd 2,14.22-33;
Ps 16,1-2.5.711; 1
Pt 1,17-21;
Lk 24,13-35

17. teden
19. 4. 2020
2. VELIKONOČNA;
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA-BELA

3. VELIKONOČNA

NEDELJA

SVETE MAŠE
p. Andrej ob 10.00
po namenu

po namenu

KAPELA
p. Andrej ob 17.00
po namenu

KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 17.00

po namenu

p. Andrej ob 10.00
po namenu

ob 11. uri
v čast Sv. Duhu

ob 19. uri

v dober namen

ob 19. uri
za + starše Logar

ob 19. uri
Za zdravje Merine
Kocjančič

ob 19. uri
za + Stanislava
Vatovec in
+ starše

ob 19. uri
za molitveno
skupino sv. Brigite

ob 11. uri
za dobrotnike in
nasprotnike

časov, ko so novo krščenci, ki so prejeli zakrament sv. krsta med velikonočno
vigilijo, ves teden po veliki noči prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Uporaba
belih oblačil, ki so znamenje čistosti, je izpričana od 4. stoletja, poseben pomen
pa so dobila v 17. stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči uvedli skupinsko
prvo obhajilo. Bela barva ima v bogoslužju močen simboličen pomen; je
seštevek vseh barv mavrice, polnost nerazlmoljene svetlobe, izraža začetek in
konec, polnost in praznino.
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila leta
2000 na nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko redovnico
Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej priložnosti določil, da
se bo prva nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi
imenovala nedelja Božjega usmiljenja.« Papež se je pri tem
oprl na javno razodetje, posebej na Božjo besedo te nedelje,
ki nazorno govori o Božjem usmiljenju, povod pa je bilo
Jezusovo razodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu
svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik
Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov.
Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in
prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se
nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik
mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim ljudem,
da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir. Preden
pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje,
se sam obsodi.«
SOBOTA 25. APRIL: SV. MARKO EVANGELIST
Sv. Marko, evangelist, je umrl mučeniške smrti, verjetno v Aleksandriji. Njegove svetinje
so pozneje iz Aleksandrije prenesli v Benetke. Tu so v
11. stoletju njemu na čast sezidali veličastno cerkev in
po njem poimenovali trg pred njo. Prav Benetke so mu
stoletja izkazovale posebno čaščenje, beneška
republika pa se je na vrhuncu svoje moči imenovala
"Republika sv. Marka". Iz Benečije in Ogleja se je
češčenje sv. Marka širilo v naše dežele, kar je razvidno
iz številnih njemu posvečenih cerkva (cerkev sv. Marka
nad Koprom) in številnih krilatih levih s knjigo v taci,
simbolom sv. Marka, ki spominjajo na oblast Beneške republike na našem območju od
konca 13. stoletja do njenega propada leta 1797. Ob njegovem godu so se in se
ponekod še vedno vrstijo t. i. "Markove prošnje procesije". Te so po navadi šle po
poljih in njivah, ljudje pa so ob prepevanju "velikih litanij" vseh svetnikov prosijo za dobro
letino, lepo vreme, za blagoslov človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč,
potresa, povodnji ali drugih stisk, kuge, lakote in vojne.
PRISRČNO VAS VABIMO K DAROVANJU ZA SVETE MAŠE IN DA NAM DAROVE
ZA CERKEV IN SAMOSTAN NAKAŽETE NA TRR RAČUN SAMOSTANA KOPER
(SI56 0432 1000 3186 085 pri Nova KBM). Lahko nas pokličete (05 907 34 70) ali
pišete po elektronski pošti: franciskani.koper@rkc.si. Bog vam povrni.

