
 

5. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

27. 1. 2019 
3. NEDELJA 
MED LETOM 
 

 
 

sv. Angela 
Merici, devica, 
tretjrednica, 
ustanoviteljica 
uršulink 

Neh 8,2-4.5-6.8-

10; Ps 

19,8.9.10.15; 1 

Kor 12,12-30 ali 

12,12-14.27; Lk 

1,1-4;4,14-21 

ob 9. uri 
za zdravje 
sosedov 

 

p. Andrej ob 10.00 
za + Rada Kokarja 

ob 11. uri 

za blagoslov in 
milost v letu 

2019 

28. 1. 2019 
PONEDELJEK 

 

 

sv. Tomaž 
Akvinski, 
duhovnik in 
cerkveni učitelj 

 
Heb 9,15.24-
28; Ps 98,1-6; 
Mr 3,22-30 

Kapela ob 7.30 
za +  Viktorjap. 

Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 18. uri 
v čast Materi 
Božji za božje 

varstvo in 
blagoslov 

29. 1. 2019 
TOREK 

 

 
sv. Valerij, škof 

Julijan Ubogi 
spokornik 

 
Heb 10,1-10; Ps 
40,2.4.7-
8.10.11; Mr 
3,31-35 

 

Kapela ob 7.30 
za + Ciprijana 

Valentiča 
p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

 

ob 18. uri 
v čast sv. Antonu 
Pad. za zdravje 

družine ter 
spreobrnenje očeta 

in sinov 

 

30. 1. 2019 
SREDA 

sv. Hiacinta 
Mariscotti,  
devica, 
tretjerednica 

 
Heb 10,11-18; 
Ps 110,1.2.3.4; 
Mr 4,1-20 

Kapela ob 7.30 
za tiste, ki so živeli, 

kjer živimo mi 
p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

 

ob 18. uri 
v zahvalo za 70 

let življenja 
Doroteje 

31. 1. 2019 
ČETRTEK 

 

sv. Janez 
Bosko, 
duhovnik, 
ustanovitelj 
salezijancev 

 

Heb 10,19-25; 
Ps 24,1-2.3-4.5-
6; Mr 4,21-25 

Kapela ob 7.30 
za duše v vicah 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 18. uri 
v čast Sv. Duhu 
in Materi Božji v 

zahvalo, 
priprošnjo in 

spreobrnjenje 

1. 2. 2019 
PETEK 

 
sv. Brigita Irska, 
opatinja 

Heb 10,32-39; 
Ps 37,3-4.5-
6.23-24.39-40; 
Mr 4,26-34 

Kapela ob 7.30 
v čast Jezusovemu 

Srcu v zahvalo 
p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 18. uri 
za božji 

blagoslov in 
srečo žene 

2. 2. 2019 
SOBOTA  

 

JEZUSOVO 
DAROVANJE – 
SVEČNICA 

 

Mal 3,1-4; Ps 
24,7-10; Heb 
2,14-18; Lk 
2,22-40  

Kapela ob 7.30 
za +  Pavlino Lazarič 

 

p. Andrej ob 17.00 
za + Rada Kokarja 

ob 11. uri 
za ozdravitev nečaka 

ob 18. uri 
za častilce 

Jezusovega in 
Marijinega Srca in 

prvih sobot 

za+Pavlino Lazarič 

3. 2. 2019 
4. NEDELJA 
MED LETOM 

 

sv. Blaž, škof in 
mučenec 

Jer 1,4-5.17-19; 
Ps 71,1-2.3-4.5-
6.15.17; 1 Kor 
12,31-13,13  

ob 9. uri 
v zahvalo ob 30. 
obletnici poroke 

p. Andrej ob 10.00 

za + Rada Kokarja 

ob 11. uri 

za Ano in 
Benedikta in 

sorodnike 



3. NEDELJA MED LETOM, 27.1. * NEDELJA SVETEGA PISMA 
               In ko v skrbi za svoje telo vse bolj pazimo, s čim se hranimo, se     

               zdi, da vse manj pazimo, s čim hranimo svojega duha. Zmeraj bolj  

               pozabljamo in tajimo, kaj je stalo in še stoji v našem začetku, kot  

               da nam konec ni vse bliže. S pisano, tiskano besedo si polnim srce,  

               in saj veste: česar je polno srce … O, Beseda! (Po: Gregor Čušin, Na tretji strani) 

TOREK, 29.1. * BIBLIČNA SKUPINA OB 18.30 

Gost večera bo škof  dr. Jurij Bizjak, ki nam bo kot strokovnjak za Sveto pismo razložil 

vse o »nedolžnih otrocih«. Pridružite se nam! 

PRVI PETEK, 1. 2. * MOLITEV ZA DOMOVINO 

Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo 

začela na prvi petek, 1. feb, po maši ob 18.00. V soboto, 2. feb., bomo ob 17. uri 

obhajali prvo prvosobotno pobožnost in molili za duhovne poklice. Molili bomo 

rožni venec na fatimski način in ga sklenili s petimi litanijami Matere božje in sv. 

mašo ob 18.00. Vabljeni! 

PRVA SOBOTA, 2.2. * JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA  
PRVOSOBOTNA POBOŽNOST OB 17.00 

Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje, kajti po 

Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti 

dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako »očistiti«. 

Spomin na ta dogodek je prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob  

koncu 4. stoletja. Ko se je praznovanje širilo, je ime dobilo po srečanju s starčkom 

Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v 

ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval 

»luč v razsvetljenje poganov«. Po obredu blagoslavljanja sveč od 9. stoletja naprej 

»je praznik znan kot svečnica oziroma praznik luči«. 

DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA OB 11.00 PRI SV. ANI 
Namen tega dneva je trojen. Predvsem je zahvala Gospodu za dar posvečenega 

življenja. Na drugem mestu naj bi Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno 

življenje. Ta dan vabi vse, ki so svoje življenje posvetili evangeliju, da bi slavili 

čudovita dela, ki jih v njih izvršuje Gospod. Vsi redovniki in redovnice iz koprske 

škofije se bomo zbrali pri frančiškanih pri sv. Ani v Kopru, kjer bo ob 11.00 

vodil somaševanje škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Pridite tudi vi! 
 

4. NEDELJA MED LETOM, 3.2. * BLAGOSLOV SV. BLAŽA 
BLAGOSLOV SV. BLAŽA ob 9.00 in 11.00  

 »Večkrat prosimo tega ali onega svetnika ali svetnico, naj nam pri Bogu izprosi zdravje ali 
pomoč v raznih nesrečah. Tako se tudi zatekamo k sv. Blažu, naj nas reši bolezni v grlu in 

vsakega drugega zla.« 

ANIN DOM 

Zidarji so ometali zakristijo, pripravljalnico cvetja in shrambi, krovci so začeli s 

pokrivanjem strehe, kleparji so namestili žlebove in žlote, mizarji pa z montažo  

oken. Nabirka v nedeljo, 3.2. bo za Anin dom. Bog Vam povrni za vsak dar! 


