37. teden
8. 9. 2019
23. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Rojstvo
Device
Marije

Mdr 9,13-18;
Ps 90,3-4.56.1213.14.17; Flm
1,9-10.12-17;
Lk 14,25-33

PONEDELJEK

Peter
Klaver
Misijonar

Kol 1,24-2,3;
Ps 62,6-7.9; Lk
6,6-11

10. 9. 2019
TOREK

Nikolaj
Tolentinski
Spokornik

Kol 2,6-15; Ps
145,1-2.89.10-11; Lk
6,12-19

11. 9. 2019
SREDA

Prot in
Hijacint,
mučenca

Kol 3,1-11; Ps
145,2-3.1011.12-13; Lk
6,20-26

12. 9. 2019
ČETRTEK

Tacijan
mučenec

Kol 3,1-11; Ps
145,2-3.1011.12-13; Lk
6,20-26

13. 9. 2019
PETEK

Janez
Zlatousti
škof

1 Tim 1,12.12-14; Ps
16,1-2.5.78.11; Lk 6,3942

14. 9. 2019
SOBOTA

Povišanje
Sv. Križa

4 Mz 21,4-9;
Ps 78,1-2.3438; Flp 2,611; Jn 3,13-1

Žalostna
Mati Božja

2 Mz 32,711.13-14; Ps
51,3-4.1213.17.19; 1
Tim 1,12-17;
Lk 15,1-32 ali
15,1-10

9. 9. 2019

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za +Matjaševič
Marko in Armanda
KAPELA
p. Andrej ob 10.00

ob 11. uri
za + Nadjo

GM:za + Jožeta Koširja

KAPELA
p. Andrej ob 18.00
GM:za + Jožeta Koširja

ob 19. uri
po namenu
darovalca

KAPELA

15. 9. 2019
24. NEDELJA
MED LETOM

ob 7.30:
za božje varstvo
sina in uspešen
študij
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

KAPELA
p. Andrej ob 18.00
po namenu

za duše v vicah

KAPELA

ob 7.30:

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

za + Anastasio

po namenu

po namenu
KAPELA
p. Andrej ob 18.00

za provinco

ob 19. uri
za + Tomažin
Darija

ob 19. uri
za zdravje Bože
na duši in telesu

ob 9. uri
za božje varstvo in
uspeh pri študiju
hčerke Nike
KAPELA
p. Andrej ob 10.00
po namenu

14. september: POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA in GOD SLOVENSKE
FRANČIŠKANSE PROVINCE SVETEGA KRIŽA

ob 19. uri

po namenu

KAPELA
p. Andrej ob 18.00

8.9. 2019: 23. nedelja med letom: ODPOVED PRINAŠA SVOBODO8
»Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo
pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov,
sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi
svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.« (Lk 14,2527). Jezusu sledi velika množica. Marsikdo bi bil nad tem navdušen, saj
živimo v času, ko šteje popularnost, koliko imaš sledilcev na socialnih
omrežjih, kolikšna je tvoja prepoznavnost8 To pa niso kategorije, ki bi
pri Jezusu kaj štele. On ne gleda na kvantiteto, na število, pač pa hoče
kvaliteto, se pravi tiste, ki so zares njegovi učenci. Njegova beseda je
jasna in konkretna, in biti njegov učenec pomeni hoditi po poti križa za
njim. Zahteva pustiti vse in vse staviti nanj. V popolni odpovedi sebi in
zanašanju nase in na svojo moč ali denar, ugled in slavo, je resnična
svoboda. Ali tvoja življenjska drža potrjuje, da hočeš biti njegov
učenec?
9. september: SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA
Vabljeni na seminar za izlitje Svetega Duha, ki bo v cerkvi
sv. Ane v Kopru ob ponedeljkih ob 20. uri
in sicer od 9. septembra do 28. oktobra.
Predavatelji: p. Mio Kekić in g. Boštjan Fegic.

ob 11. uri
za + Rada Veljak

V veličastni cerkvi Božjega groba (Svetega
križa) so 14. septembra leta 355, prvič
izpostavili relikvijo svetega križa v slovesno
češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta
dan praznovali „povišanje svetega križa“.
Praznik povišanja svetega križa nas vabi, naj bi
se radi ozirali na križ, saj nam bo pogled nanj
odkrival edine resnične vrednote. Križ nam
govori, da je na začetku vsega ljubezen. Govori
nam, da je ljubezni lastno, da se žrtvuje. Križ nam govori, da samo
nesebično žrtvovanje in izpričanje rodi ljubezen in vodi v življenje.
Spomnite se na ta dan tudi naše Slovenske Frančiškanske province in
molite za svetost njenih članov in naj nam Gospod nakloni novih
duhovnih poklicev.
OBIŠČITE PRENOVLJENO SPLETNO STRAN FRAČIŠKANSKEGA
SAMOSTANA SVETE ANE: http://franciskani-koper.rkc.si/

