29. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

10.7.2016
15. NEDELJA
MED LETOM

sv. Veronika,
opatinja

11.7.2016

sv. Benedikt,
opat, zavetnik
Evrope

PONEDELJEK

12.7.2016
TOREK

sv. Mohor in
Fortunat,
mučenca

Sv. Janez
Jones in
sv. Janez Wall,

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

5 Mz 30,10-14; Ps
69,14.17.30-31.3334.36-37; Kol 1,1520; Lk 10,25-37

ob 9. uri
za + Antonijo
Ogrin in njene
potomce

ob 11. uri
po namenu
darovalca

Prg 2,1-9; Ps 112,19; Jn 15,1-8

Kapela
ob 7,30
za zdravje

ob 19.uri
v čast Sv. Duhu
za uspešen
zaključek študija

Iz 7,1-9; Ps 48,2-8;
Mt 11,20-24

Kapela
ob 7,30
za zdravje

ob 19.uri

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

duhovnika in
mučenca

13.7.2016
SREDA

sv. Evgen, škof
in mučenec

bl. Angelina iz
Marsciana,

Iz 10,5-7.13-16; Ps
94,5-6.7-8.9-10.1415; Mt 11,25-27

Kapela
ob 7,30
za domovino

ob 19.uri
po namenu
darovalca

tretjerednica

14.7.2016
ČETRTEK

sv. Frančišek
Solan,
frančiškan

Iz 26,7-9.12.16-19;
Ps 102,13-14.15.1618.19-21; Mt 11,2830

Kapela
ob 7,30
za + družino
Brajdo

ob 19.uri
za mamino
zdravje in mir

15.7.2016
PETEK

sv.
Bonaventura,
manjši brat

Iz 38,1-6.21-22.7-8;
Iz 38,10-11.12.16;
Mt 12,1-8

Kapela
ob 7,30
za bogoslovce

ob 19.uri
za zdravje in
božje varstvo

16.7.2016
SOBOTA

Karmelska
Mati Božja

Mih 2,1-5; Ps 10,12.3-4.7-8.14; Mt
12,14-21

Kapela
ob 7,30
za Katarino po
Marijinih namenih

ob 19.uri
za + družino
Brajdo

17.7.2016
16. NEDELJA
MED LETOM

sv. Aleš,
spokornik
sv. Hedvika
Poljska,
kraljica

ob 9. uri
za + Avgusta in
Marijo Markežič

ob 11. uri
za + družino
Brajdo

1 Mz 18,1-10; Ps
15,2-5; Kol 1,24-28;
Lk 10,38-42

15. NEDELJA MED LETOM, 10.7. * KDO JE MOJ BLIČNJI?
O Gospod, v čigar rokah je zdravje, poklekujem pred teboj, kajti vsak dober in popoln dar mora priti od tebe.
Prosim te: podeli spretnost mojim rokam, jasen pogled mojemu razumu, prijaznost in razumevanje mojemu
srcu. Daj mi iskrenosti v namenih in moči, da bom dvignila vsaj del bremena trpečih upajočih ljudi. Dopusti
mi, da izpolnim nalogo, ki čaka prav mene. Odvzemi iz mojega srca sleherno krivdo in zavoro, da bom tako
mogla zaupati vate z vero. ki jo premore otrok. Po: Mati Terezija, Bog danes ljubi po nas

ČETRTEK, 14.7. * SV. FRANČIŠEK SOLAN, frančiškan (1549 – 1610)
Življenjepisci pišejo o njem, kot eni najbolj nenavadnih osebnosti cerkvene
zgodovine; prav gotovo tudi zaradi njegovega misijonarskega dela in
številnih čudežev, ki so ga spremljali. Že vzgoja v domači hiši je iz njega
naredila pridnega, ustrežljivega, prijaznega in nesebičnega mladeniča.
Kasneje so ga vzgajali jezuiti, z dvajsetimi leti pa je vstopil k frančiškanom
in postal duhovnik. Bil je izredno skromen, pobožen in velik asket.
Odlikovala ga je ljubezen do svetega Rešnjega Telesa in Matere božje.
Hoteli so mu zaupati marsikatero vodstveno službo, pa tega ni maral. Raje je stregel
bolnikom in pridigal, njegova velika želja pa so bili misijoni. Leta 1589 je z nekaj tovariši res
odplul v Severno Ameriko, proti Peruju. Deloval je v Tukumanu, v Paragvaju in Urugvaju, na
koncu pa v Limi. Tu je navdušeno pridigal in spovedoval. Večkrat je s križem v roki oznanjal
po gledališčih in zabaviščih, obiskoval bolnice, ječe in delavnice. Imel je dar prerokovanja;
kakor nekoč sv. Frančišku Asiškemu, so mu bile pokorne celo živali. Bil je človek
samopremagovanja in žrtvovanja, pa tudi veselja in miru; zelo dobro je igral violino, bil
dober pevec in tudi s tam slavil Boga in razveseljeval ljudi. Je zavetnik več južnoameriških
mest. Prav tako je zavetnik Argentine, Urugvaja, Čil in Peruja. Je zavetnik frančiškanskih
misijonov in misijonske družbe. »Bogu edinemu bodi čast in slava«
(zadnje besede) po R.Starc

PETEK, 15.7. * SV. BONAVENTURA, (1221 -1274) manjši brat, kardinal,
general reda manjših bratov, cerkveni učitelj, filozof
Je zavetnik frančiškanskih bogoslovcev. Molimo zanje!
Rodil se je leta 1221 v Bagnoregiu v Toskani. Leta 1236 so ga poslali v
Pariz študirat teologijo in druge znanosti k znanemu učitelju Aleksandru
iz Halesa. Bil je varovanec kralja Ludvika IX. Stopil je samostan
Manjših bratov in postal profesor na njihovi šoli v Parizu leta 1248. Ko
je ostal vrhovni predstojnik Reda manjših bratov, se je moral vse bolj
posvečati problemom in nalogam, ki mu jih je nalagala njegova služba, vse manj pa je imel
časa, da bi se ukvarjal s teologijo. Leta 1273 je bil imenovan za škofa kardinala v Lacijskem
Albanu, a je že naslednje leto umrl v Lyonu, kamor je šel na koncil kot strokovnjak za
teologijo. Teološka misel sv. Bonaventure je ohranjena v številnih delih. Dviga vero nad
razum in posebej poudarja pomembnost intuitivnega spoznanja Boga kakor tudi ekstaze in
vsega, kar iz takih mističnih doživetij izhaja. Papež Leon XIII. ga je nekoč imenoval "knez
med mistiki". Že leta 1588 ga je papež Sikst V. razglasil za cerkvenega učitelja in mu podelil
naslov "doctor seraphicus".
16. NEDELJA MED LETOM, 17.7. * MARTA SPREJME JEZUSA
OBNOVA STREHE:182.308,61 €. Za vsak vaš dar, ki nam ga izročite ali nakažete na TRR:
246009054462207 pri KBS banki s pripisom »streha« se Vam iskreno zahvaljujemo! Obnovo lahko podprete tudi z
donacijo 0,5% dohodnine. Restavriranje kapele sv. Antona: Klavdio Antonaz: 5.025,00€, restavratorji iz
Maribora: 6.500,00€. Obnova fasade na Destradijevem trgu: 16.984,90 €. Postavljeni oder za streho in s tem v zvezi
že izvedena vsa pripravljalna in organizacijska dela na gradbišču (pridobivanje soglasij, dovoljenj, varnostni načrt s
shemo ureditve gradbišča) predstavlja strošek v višini cca 17% od ponudbene vrednosti. Povedano drugače: privarčevali bomo 17%.
DR . FRA IVO PAVIĆ V KOPRU PRI SV . A NI OD 21. OD 16.00 DO 22. JULIJA DO 12.00 * P . S TANISLAV Z ORE OFM, LJUBLJANSKI NADŠKOF
IN METROPOLIT NA SV . A NO OB 19.00
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