20. teden
8.5.2016
7. VELIKONOČNA
NEDELJA SREDSTEV

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Bonifacij
IV., papež

BOGOSLUŽNO BRANJE
Apd 7,55-60; Ps
97,1-2.6-7.9; Raz
22,12-14.16-17.20;
Jn 17,20-26

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Paulin

ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo
družine

DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

9.5.2016
PONEDELJEK

10.5.2016
TOREK
11.5.2016
SREDA
12.5.2016
ČETRTEK
13.5.2016
PETEK
14.5.2016
SOBOTA
15.5.2016
BINKOŠTNA
NEDELJA

sv. Katarina
Bolonjska,
umetnica,
izobraženka, devica,
klarisa, opatinja,
mistikinja

sv. Antonin,
škof
sv. Job,
spokornik
sv. Estela
(Zvezdana),
mučenka
Marija, Mati in
Kraljica na Vejni

sv. Leopold
Mandić,
kapucin

Fatimska Mati
Božja
sv. Peter Regalat,
manjši brat,
duhovnik, mistik

Apd 19,1-8; Ps
68,2-3.4-5.6-7; Jn
16,29-33

Apd 20,17-27; Ps
68,10-11.20-21; Jn
17,1-11

Apd 20,28-38; Ps
68,29-30.33-35.3536; Jn 17,11-19

Apd 22,30;23,6-11;
Ps 16,1-2.5.7-8.910.11; Jn 17,20-26

Apd 25,13-21; Ps
103,1-2.11-12.1920; Jn 21,15-19

sv. Bonifacij,
mučenec

Apd 28,16-20.3031; Ps 11,4.5.7; Jn
21,20-25

sv. Zofija
(Sonja),
mučenka

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

Kapela
ob 7,30

ob 18.ur

za + Janeza Gričarja
v dober namen

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

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 18.uri
za + očeta
Vasota

Kapela
ob 7,30
za + Janeza
Gričarja

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo v
družini

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

ob 18.uri
za + Stepana in
Francesko ter
Vero Stepančič
ob 18.uri
za sinovo
zdravje na duši
in telesu

ob 9. uri
za + Lucijana in
starše Glavina

ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja

7. VELIKONOČNA, 8.5. * NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA

Binkoštna devetdnevnica od 6.5. do 14.5.
TEDEN DRUŽINE od 9. do 15. maja: »DRUŽINA -TUKAJ JE USMILJENJE DOMA«

Letos obhajamo teden družine skupaj s pripravo na binkoštni praznik, ki bo hkrati
svetovni dan družine. Še vedno pa smo tudi v svetem letu usmiljenja. Vse te vsebine
bomo povezali v sporočilo, da je družina prvi kraj, kjer obdarjeni z darovi Svetega
Duha živimo telesna in duhovna dela usmiljenja. Družina naj bo zato kraj, kjer je
usmiljenje doma. V teden družine bomo vstopili z dvema telesnima deloma
usmiljenja: lačne nasičevati in žejne napajati. Prvi pogoj, da se dobro počutimo, sta
hrana in pijača. Če družina nima hrane, vemo, da je revščina globoko potrkala na
njena vrata. Ne ustavljajmo pa se le pri kruhu, mleku, krompirju in drugih jedilih, ki
jih najdemo po hladilnikih, shrambah, kleteh in zidanicah.Človek je lačen in žejen
tudi varnosti, sprejetosti, opogumljanja, razumevanja, sproščenosti, veselja, pohvale.
Dogajanje ob tednu družine 2016 lahko spremljate tudi na družabnih omrežjih Facebook in Twitter pod
oznako #tedendružine.

TOREK, 10.5. * SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA ob 20.00: »KAJ JE IZLITJE SV. DUHA«

ČETRTEK, 12.5. * SV. LEOPOLD MANDIĆ, kapucin
Rodil se je v Hercegnovem v Boki Kotorski leta 1886. Zelo zgodaj je
stopil v kapucinski samostan. Iz domačega kraja je šel v novicijat v
Videm, potem pa v Bassano del Grappa, kjer je naredil večne
zaobljube in dobil ime Leopold. Premeščen je bil v Benetke, potem
pa v Zadar. Umrl je v Padovi 1942. Bratje so ga klicali 'sveti pater'.
Ves se je posvetil spovedovanju in obiskovanju bolnikov, čeprav je
Bil tudi sam bolan. Imel je namreč težko obliko artritisa, ki mu je
povzročal hude bolečine. Od 1905-1906 je bil vikar v kapucinskem samostanu sv.
Marte v Kopru. Bil je iskan in razsvetljen spovednik. Pri p. Leopoldu je bila
privlačna njegova čudovita dobrota, njegova skromnost in njegova svetost.
PETEK, 13.5. * FATIMSKA MATI BOŽJA
Nekateri so tem prikazovanjem kmalu verjeli, drugi pa so jim ostro nasprotovali.
Cerkvena oblast je začela strogo in natančno preiskovati vedenje otrok, sporočila,
prikazni, čudeže, razpoloženje vernih in neverujočih. Raziskava je trajala osem let in
30. oktobra 1930 je leirijski škof Jose Coreira di Silva objavil in potrdil, da so
verodostojna. Papež Pavel VI. je ob 50. obletnici prikazovanj (13. maja 1967)
poromal v Fatimo in v govoru posebej naglasil poziv fatimske Gospe k molitvi in
pokori. Papež Janez Pavel II. (tudi ta je obiskal Fatimo) pa pripisuje posebnemu
čudežu fatimske Marije, da je preživel atentat 13. maja. 1981.
OBNOVA SAMOSTANSKE STREHE IN STREHE OKROG ZVONIKA

Po denacionalizaciji 2004 streha ni bila obnovljena, ker ni bilo denarja. Doslej smo
jo samo popravljali, a zamakanja nismo mogli odpraviti, pravtako ne, na nekaterih
mestih, popolnoma dotrajanega ostrešja. Ni nam preostalo drugega kot popolnoma obnoviti
celotno streho. Cena: 182.308,61 €. Za vsak vaš dar vam bomo iskreno hvaležni.
TRR: 246009054462207 pri Raiffeisen Bank s pripisom »streha«. Za žive in rajne
dobrotnike samostana vsak torek molimo in vsako prvo soboto darujemo sveto mašo.
BINKOŠTNA NEDELJA, 15.5. * SVETOVNI DAN DRUŽINE, * konec velikonočnega časa
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

