GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

16. 6. 2019
SVETA
TROJICA

bl. Janez iz
Parme,
duhovnik

Prg 8,22-31;
Ps 8,4-5.67.8-9; Rim
5,1-5; Jn
16,12-15

17. 6. 2019

sv. Albert,
duhovnik

2 Kor 6,1-10;
Ps 98,1-4; Mt
5,38-42

25. teden

PONEDELJEK

18. 6. 2019
TOREK

sv. Marko
in
Marcelijan,
mučenca

19. 6. 2019

sv. Nazarij,
škof, glavni
zavetnik
mesta Koper

SREDA
20. 6. 2019
ČETRTEK
SV. REŠNJE
TELO IN KRI

bl. Patricij,
Konij, Konor
in Janez,
irski mučenci

21. 6. 2019
PETEK

sv. Alojzij
Gonzaga
(Vekoslav),
jezuit

22. 6. 2019
SOBOTA

sv. Janez
Fisher, škof
in Tomaž
More,
mučenca

23. 6. 2019
12. NEDELJA
MED LETOM

sv. Jožef
Cafasso,
duhovnik

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Antona Ivičiča
p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za + Antona Ivičiča
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

2 Kor 8,1-9;
Ps 146,2.56.7.8-9; Mt
5,43-48

za + Antona Ivičiča

2 Kor 9,6-11;
Ps 112,1-2.34.9; Mt 6,16.16-18

za + Antona Ivičiča

1 Mz 14,1820; Ps
110,1.2.3.4; 1
Kor 11,23-26;
Lk 9,11-17

za + Antona Ivičiča

2 Kor
11,18.21-30;
Ps 34,2-3.45.6-7; Mt
6,19-23
2 Kor 12,110; Ps 34,89.10-11.1213; Mt 6,2434
Zah 12,10-11;
13,1; Ps 63,26.8-9; Gal
3,26-29; Lk
9,18-24

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

ob 11. uri
za + Romana
Starca
ob 19. uri
za vse šoferje
ob 19. uri
v čast sv. Antonu
Pad. za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta
in sinov

ob 19. uri
za Marijino
varstvo otrok in
vnukov

Kapela ob 7.30
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za + Vida
p. Andrej ob 18.00
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za + očeta Leopolda
Baričiča – obl.
p. Andrej ob 18.00

za + Antona Ivičiča

ob 9. uri
za + Antona
Ivičiča
p. Andrej ob 10.00
po namenu darovalca

ob 19. uri
za + otroka

ob 19. uri
za + Antona
Ivičiča
ob 19. uri
v čast sv. Jožefu
za prave
odločitve
ob 11. uri
za + Angelco
Križnik

NEDELJA, 16.6. * SVETA TROJICA * DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA

KOPER – STOLNICA ob 10.00 slovesna maša s procesijo ob praznovanju glavnega
zavetnika mesta Koper sv. Nazarija

SREDA, 19.6. * SV. NAZARIJ, škof, glavni zavetnik mesta Koper
Legenda iz 17. stol. postavlja ustanovitev škofije na začetek
6. stoletja in kot prvega škofa omenja sv. Nazarija. Ta legenda je
po vsej verjetnosti povezana s češčenjem relikvij milanskega
mučenca sv. Nazarija, ki je umrl na začetku Dioklecijanovega
preganjanja (ok. 304). Tudi obnova škofijskega sedeža v času
papeža Štefana (752-757) je dvomljiva, saj je temeljila na spominu
na škofijski sedež ob prelomu iz 6. v 7. stoletje. Zapis o tej oživitvi škofije je
zapisan samo v Dandulovi Kroniki. Drugi viri pa o oživitvi škofije molčijo .
Zanimivo pa je, da je Koper vedno ohranil status mesta, kar je bila prednost samo
tistih krajev, ki so bili sedež škofije.
ČETRTEK, 20.6. * SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI - TELOVO
TELOVSKA PROCESIJA OB 19.00

Duhovnik pri vsaki sveti maši vzklikne: »Skrivnost vere!« S temi
besedami oznanja skrivnost, ki jo obhajamo, in označuje
občudovanje bistvenega spremenjenja kruha in vina v telo in kri
Jezusa Kristusa. Gre za stvarnost, ki presega vsako človeško
razumsko predstavo. Ravno zato, ker gre za skrivnostno resničnost,
ki presega naše razumevanje, se ne smemo čuditi, če imajo tudi danes številni ljudje
težave s priznanjem Kristusove resnične navzočnosti v evharistiji. Saj drugače niti
ne more biti. Tako danes, kot že v Jezusovih časih, dejstvo, da je Bog sam postal
meso in samega sebe daruje za življenje sveta, pahne človeško modrost v krizo.
Toda s ponižnim zaupanjem si je Cerkev prilastila Petrovo vero in vero apostolov
ter z njimi oznanja, prav tako pa oznanjamo tudi mi: »Gospod, kam naj gremo? TI
imaš besede večnega življenja.« Obnovimo tudi mi danes, na ta praznik, izpoved
vere v živega Kristusa, ki je navzoč v evharistiji – v podobi kruha in vina, kot
njegovo telo in kri. Evharistija je hrana, ki je pridržana tistim, ki so bili po krstu
osvobojeni sužnosti in so postali otroci; tista hrana, ki jih na njihovi dolgi poti
eksodusa skozi puščavo človeške eksistence ohranja pri življenju. Kot je bila
»mana« za izraelsko ljudstvo, tako je evharistija za vsako krščansko generacijo
nepogrešljiva hrana, ki nas spremlja na naši poti skozi puščave sodobnega sveta.
(Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenj)a

NOTRANJA SPREMEMBA
Če se ves čas počutiš nezadovoljen in obžalovanja vreden, potem moraš takoj poskrbeti
za notranjo spremembo. Sreča in nesreča se rojevata iz tvojega notranjega počutja, iz tvojega mišljenja in
čustvovanja in iz vsega, kar se zavestno ali podzavestno dogaja globoko v tebi. Usmeri svoje misli na sončno
stran. Naj tvoje notranjosti ne obvladujejo več temne misli in strasti. Poskrbi za spremembo! In če si kristjan, na
široko odpri vsa okna svojega srca za čudovito moč Božjega Duha. (Phil Bosmans, Živi vsak dan)

Pogosto ne vidimo sreče, ki jo nosimo v rokah, ampak sanjamo o sreči, ki jo imajo drugi. Zahvali
se Bogu za srečo, ki jo imaš ta trenutek! (Fernand Lelotte)
12. NEDELJA MED LETOM, 23.6. * JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT

