43. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

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

SVETE MAŠE
ob 9. uri

20. 10. 2019

29. NEDELJAMISIJONSKA

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

ob 11. uri
za duše v vicah

po namenu

Uršula
devica in
mučenka

Rim 4,20-25;
Lk 1,69-70.7172.73.75;
Lk 12,13-21

Janez
Pavel II,
Papež

Rim
5,12.15.1719.20-21;
Ps 40,78.89.10.17;
Lk 12,35-38

SREDA

Janez
Kapistran
duhovnik

Rim 6,12-18;
Ps 124,1-3.46.7-8;
Lk 12,39-48

24. 10. 2019
ČETRTEK

Anton
Marija
Claret

Rim 6,19-23;
Ps 1,1-4.6;
Lk 12,49-53

25. 10. 2019
PETEK

Tadej
(Dejan),
škof

Rim 7,18-25;
Ps
119,66.68.76.
77.93.94;
Lk 12,54-59

26. 10. 2019
SOBOTA

Lucijan in
Marcijan
mučenca

Rim 8,1-11;
Ps 24,1-2.34.5-6;
Lk 13,1-9

27. 10. 2019

Sabina
Avilska,
mučenka

Sir 35,1214.16-18; Ps
34,2-3.1718.19; 2 Tim
4,6-8.16-18;
Lk 18,9-14

21.10. 2019
PONEDELJEK

22. 10. 2019
TOREK

23. 10. 2019

30. NEDELJA
MED LETOM

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ob 19. uri
za + starša Ivanko
in Ivana Leskovec

ob 20. uri
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu
KAPELA

ob 7.30:
za Mirjam
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ŠTUDENTSKA
SV. MAŠA
Po namenu
študentov

ob 19. uri
za božje varstvo
otrok
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

po namenu

ob 19. uri
v zahvalo Materi
Božji

ob 19. uri
za zdravje
Florjana in
Elizabete

ob 9. uri
za + iz družine
Ščulac
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

po namenu

ob 11. uri
za + Angelo
Križnik

20.10.2019: MISIJONSKA NEDELJA..MIsijonarji – v širšem pomenu besede – smo prav vsi krščeni. To, da smo
»poslani«, ne pomeni nič drugega kot to, da oznanjamo evangelij Jezusa
Kristusa. Ni potrebno, da gremo v Afriko oz. v tretji svet, samo malo se moramo
ozreti in vidimo, da je dela več kot preveč. Lahko smo misijonarji – in to tudi
moramo biti – že tu doma. V tem kontekstu je tudi geslo »Izrednega meseca
oktobra 2019«, ki se glasi: »Krščeni in poslani«, več kot
razumljivo. Pravijo, da Evropa počasi postaja misijonska
dežela in se bo misijonska smer kmalu obrnila; torej, da
bodo misijonarji iz tretjega sveta prihajali k nam oznanjat
evangelij. Pa zakaj bi rabili tuje misijonarje, če je nas
kristjanov tu več kot dovolj – le aktivirati se moramo. Še
zdaleč ni prepozno! S tem bomo dosledno upoštevali
papeževe smernice in Jezusovo naročilo ob vnebohodu.
Misijonski duh poslanstva, misijonski binkoštni duh, to je naš duh v sozvočju s
Svetim Duhom, ki vodi in usmerja Cerkev – Božje ljudstvo, zbrano okrog
evharistije. Z njim se moramo uglasiti!

21. 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 sedmo srečanje.
NOVEMBRSKA PISMA: MANJ SVEČ, MANJ CVETJA –
VEČ MOLITVE IN VEČ MAŠ ZA RAJNE
Prehaja mesec november, ko več časa posvečamo urejanju grbov naših rajnih.
Vse to je gotovo izraz naše ljubezni do naših pokojnih. A bolj kot mogočne
ikebane na grobovih (mimo grede, to bolj služi nam oz. s tem najbolj služijo
drugi) potrebujejo naši dragi rajni našo molitev in žrtev, ki jim jo namenimo. Zato
vas vabimo, da si vzamete NOVEMBRSKA
PISMA. Preberite jih in izpolnjena z imeni
vaših rajnih, ki jih še posebej priporočate v
molitev in daritev svete maše, vrnete. Vsak
petek v novembru bomo zvečer molili roži
venec in darovali sveto mašo za vse, ki nam
jih boste napisali v novembrskih pismih.
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.
VABILO NOVIM BRALCEM BOŽJE BESEDE: 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.

