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BINKOŠTNI
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Zofija
(Sonja),
mučenka
Marija Mati
Cerkve,
Sv. Janez
Nepomuk,
duhovnik in
mučenec

BOGOSLUŽNO BRANJE

SVETE MAŠE

Apd 2,1-11; Ps
104,1.24.2930.31.34; Rim 8,817 ali 1 Kor 12,37.12-13; Jn 14,1516.23-26

ob 9. uri
za + Lucijana in
starše Glavina

ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja

Gal 4,4-7; Ps 67,23.5-6.8; Lk 2,16-21

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 18.uri
za + Efemija
Gregorič in
Marijo Šuklan

17.5.2016
TOREK

sv. Pashal
Bajlonski,
frančiškan,
redovni brat

Jak 4,1-10; Ps 55,78.9-10.10-11.23; Mr
9,30-37

18.5.2016
SREDA

sv. Feliks
Kantališki,
kapucin,
redovni brat

Jak 4,13-17; Ps
49,2-3.6-11 ; Mr
9,38-40

19.5.2016
ČETRTEK

sv. Krišpin
Viterbski,
kapucin,
redovni brat

20.5.2016
PETEK

sv. Bernardin
Sienski, manjši
brat, duhovnik

Jak 5,9-12; Ps
103,1-2.3-4.8-9.1112; Mr 10,1-12

21.5.2016
SOBOTA

sv. Krištof
Magellanes,
duhovnik in
drugi mehiški
mučenci

Jak 5,13-20; Ps
141,1-2.3.8; Mr
10,13-16

22.5.2016
NEDELJA
SVETA
TROJICA

Sv. Marjeta
(Rita)
Kasijska,
avguštinska
redovnica

Jak 5,1-6; Ps 49,1420; Mr 9,41-50

Prg 8,22-31; Ps 8,45.6-7.8-9; Rim 5,15; Jn 16,12-15

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja
Kapela
ob 7,30

za + Janeza
Gričarja
Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja
Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja
Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja
ob 9. uri
za + Marka in
Armando
Matjaševič

ob 18.ur

V čast sv. Antonu
Pad.za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

ob 18.uri

po Marijinem
namenu za
družino
ob 18.uri
po Marijinem
namenu za vse
potrebe
ob 18.uri
za + Jožeta in
Vero Peparoš
ob 18.uri
za + fr. Lucija in
sestro Ivanko
ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja

BINKOŠTNA NEDELJA, 15.5. * SVETOVNI DAN DRUŽINE, * konec velikonočnega časa
PONEDELJEK, 16.5. * MARIJA MATI CERKVE * BINKOŠTNI PONEDELJEK

Z binkoštmi se v cerkveni liturgiji ponovno začenja čas, ki se
v letnem krogu imenuje »čas med letom«. Vsakdan se vrne,
tudi učenci in apostoli gredo zopet k svojemu delu. Ampak z
njim gre Sveti Duh. Ali drugače rečeno: Božje prijateljstvo
jih spremlja. Sveti Duh je izraz tega Božjega prijateljstva z
nami. In to ni prijateljstvo, ki bi bilo omejeno na »dobre
čase« in velika cerkvena praznovanja, ampak je vez, ki nas
nosi v našem vsakdanu. In to spreminja naš vsakdan, tudi mojega. Tudi če je delo na
videz monotono, je smisel in motivacija vedno nova. To ni samo angažiranje »za«,
ampak delo »z«. Sam Bog se je povezal z nami, saj Bog dela z nami. Ne odvzame
nam dela – tudi življenje z Bogom ni en sam praznik, vsaj dokler smo na Zemlji.
Toda to je delo z Bogom. To je delovanje iz prijateljstva in ljubezni. To ni dolžnost,
prisila – saj se v prijateljstvu in ljubezni prav nič naj ne bi dogajalo iz dolžnosti in
prisile. To je samoumevno sodelovanje, s skupnim ciljem pred očmi … Priznajmo,
Bog je ob tem praviloma močnejši, gospodujoč. In to mora biti tako! Kakšen Bog pa
bi bil, če ne bi bil gospodujoč, močan? Bi verjeli v takšnega Boga? Toda Bog je
lahko včasih tudi šibek – takrat, ko ga ljudje zlorabljajo, izkoriščajo, razvrednotijo. In
takrat potrebuje Bog moje, naše prijateljstvo. Ne velja samo »Bog z nami«, ampak
tudi »mi z Bogom«. Bog potrebuje za ta svet naše roke, naše noge, naše srce in naš
razum – in mi potrebujemo Boga, da se lahko za ta svet razdajamo. Bog in jaz, Bog
in mi – skupaj lahko naredimo veliko. In binkošti, praznik Božjega prijateljstva z
nami, nas vabi, da o tem samo ne razmišljamo, ampak to tudi živimo.
Po:A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot vživljenje

KAJ SE JE ZGODILO NA BINKOŠTI?
Na binkošti je Sveti Duh iz prestrašenih apostolov naredil pogumne Kristusove priče. V
najkrajšem času so se tisoči dali krstiti: to je bila rojstna ura Cerkve. Čudež z jeziki na binkošti
kaže, da Cerkev od začetka obstaja za vse; se pravi, da je univerzalna (lat. za gr. katoliška) in
misijonska. Nagovarja vse ljudi, premaguje etnične in jezikovne meje in vsi jo lahko razumejo. Vse
do danes je Sveti Duh življenjski eliksir Cerkve. YOUCAT – katekizem za mlade
VERA – DOVOLITI, DA SVETI DUH DELUJE
Binkoštni praznik – praznik Svetega Duha, ki je bil izlit v naša srca. Letos ga zaznamuje tudi
obhajanje tedna družine. Skozi teden smo si ogledali, kako so v življenju družine navzoča
dela usmiljenja. Resnično lahko zatrdimo, da je družina tisti kraj, kjer je usmiljenje doma.
Prvi je do nas usmiljen Bog sam, poklicani pa smo, da usmiljenje izkazujemo tudi drug
drugemu. To ni samo po sebi umevno. Velikokrat to od nas zahteva napor, odpoved,
premagovanje samega sebe, pa tudi iznajdljivost in odločnost. Binkoštni praznik nam prihaja
naproti z veselim sporočilom: Kakor so apostoli na binkoštni praznik v Jeruzalemu prejeli
darove Svetega Duha, jih je Bog podaril tudi nam: že pri krstu, nato še pri birmi.
TOREK, 17.5. * SEMINAR ZA IZLITJE SVETEGA DUHA OB 20.00: »MOLITEV ZA IZLITJE
SVETEGA DUHA«

OBNOVA SAMOSTANSKE STREHE IN STREHE OKROG ZVONIKA: 182.308,61 €.
TRR: 246009054462207 pri Raiffeisen Bank s pripisom »streha«. Za žive in rajne dobrotnike samostana
vsak torek molimo in vsako prvo soboto darujemo sveto mašo. Hvala Vam!

NEDELJA, 22.5. * SVETA TROJICA * »DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA«
Frančiškanski samostan sv. Ane Koper; Destradijev trg 10A, SI-6000 Koper
T: 05 907 34 70; F: 05 907 34 75; E: franciskani.koper@rkc.si; www.franciskani-koper.rkc.si; SV. ANA frančiškani Koper - Facebook

