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3 Mz 13,1-2.4446; Ps 32,12.5.11; 1 Kor
10,31-11,1; Mr
1,40-45
Jak 1,1-11; Ps
119,67.68.71.7
2.75.76; Mr
8,11-13

bl. Kristina
Spoletska,
vdova in
tretjerednica

Jak 1,12-18; Ps
94,12-13.1415.18-19; Mr
8,14-21

sv. Valentin
duhovnik in
mučenec

Jl 2,12-18; Ps
51,3-6.1214.17; 2 Kor
5,20-6,2; Mt
6,1-6.16-18

sv. Klavdij La
Colombiere,
jezuitski
duhovnik

5 Mz 30,15-20;
Ps 1,1-4.6; Lk
9,22-25

bl. Julijana
Koprska,
servitska
tretjerednica

Iz 58,1-9; Ps
51,3-4.5-6.1819; Mt 9,14-15

Sedem
sv.ustanoviteljev
servitov

Iz 58,9-14; Ps
86,1-2.3-4.5-6;
Lk 5,27-32

bl.Frančišek
Regis Clet,

1 Mz 9,8-15; Ps
25,4-5.6-7.8-9;
1 Pt 3,18-22;
Mr 1,12-15

KRIŽEV POT OB 17.30

15. 2. 2018
ČETRTEK

BOGOSLUŽNO
BRANJE

lazarist, duhovnik
in mučenec

SVETE MAŠE
p. Andrej:
za + Ambrožič

ob 9. uri
za + Ljubo in
Antona Novak

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana
p. Andrej:
za + Ambrožič

ob 11. uri
za + Emo in
Jožeta
Gašperut

ob 18. uri
za + fr. Leona
Rupnika OFM

ob 18. uri
Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana
p. Andrej:
za + Ambrožič

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

ob 20. uri
študentska
maša p.n.d.

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana

ob 18.uri

p. Andrej:
za + fr. Leona
Rupnika OFM

za zdravje
Mateje

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana

ob 18.uri

p. Andrej:
po namenu Jožice iz
Velenja

za zdravje in
božje varstvo

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

za + Branka Kocjana

za + Silvia
Zajiča
zadušnica

p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

za + Branka Kocjana

po namenu
darovalca

p. Andrej:
po namenu darovalca

p. Andrej:
za + Branka Kocjana

ob 9. uri
za + Josipa
Opasič in prednike

ob 11. uri
v zahvalo in čast
Božji ljubezni za
mir v družini in
božje varstvo

6. NEDELJA MED LETOM, 11.2. * LURŠKA MATI BOŽJA *
26. SVETOVNI DAN BOLNIKOV
Vsi svetniki, ki ste imeli izkušnjo z bolnimi in umirajočimi, izprosite nam pri Bogu zaupanje in
vero, da bomo tudi mi znali biti luč za bolne in trpeče ter izžarevali upanje, da bi tudi mi v
bolnih in trpečih prepoznavali obličje našega Gospoda in mu voljno pomagali. Troedini Bog, zdaj
se izročamo v Tvoje dobre, očetovske roke. Zaupamo v Tvojo neskončno ljubezen. Pri Tebi smo
na varnem v dobrih in težkih dneh, v življenju in umiranju. Daj, da bomo s svojim trpljenjem
pomagali prenavljati zaupljivo vero, da bi vse Tvoje ljudstvo izkusilo milost odrešenja zdaj in v
večnosti. Amen. Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan
TOREK, 13. 2. * ŠTUDENTSKA MAŠA OB 20.00 v cerkvi sv. Ane – frančiškani.
PEPELNIČNA SREDA, 14.2. * PEPELJENJE * STROGI POST * KRIŽEV POT

POSTNI ČASSzačenjamo na pepelnično sredo in bo trajal 40 dni.
Sklenili ga bomo z večerno mašo velikega četrtka.
OBRED PEPELJENJA PRI VSEH MAŠAH Duhovnik verniku na
glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven
pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma
poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v
postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. Pepel je
znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on po smrti
spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in
prenovitve. Kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro
prerodil v novega človeka. Ko mašnik vernikom s pepelom na čelo začrta znamenje
križa in izreče: POMNI ČLOVEK, DA SI PRAH IN DA SE V PRAH POVRNEŠ,
napoveduje konec zemeljskega življenja. Vse sčasoma postane pepel, tako veliko in
pomembno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost
in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih
žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel. Kristus se je pred nastopom javnega
delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti. Pomenljiv vidik
posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so
poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni
razvadi ali dobrini ter dobra dela. STROGI POST ,ko se samo enkrat v dnevu najemo do sitega –
je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta
ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti
za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post,

miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja.
KRIŽEV POT bo v naši cerkvi na pepelnico ob 17.30 in vsako nedeljo ob 8.30 in
vsak petek ob 17.30.
1. POSTNA NEDELJA, 18. 2. * JEZUS SE JE 40 DNI POSTIL IN BIL SKUŠAN
MAŠNI NAMENI

Sprejemamo za različne mašne namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne (30 maš
zaporedoma, neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanski sv. maši si lahko preberete na oglasni
deski in na naši spletni strani in na facebooku. Smo 3 duhovniki in tako vsak dan opravimo 3 sv. maše.

Relikvije sv. Frančiška v Kopru
Slovesen sprejem bo v sredo, 21.2.
ki jo bo vodil dr. p. Robert Bahčič,

sv. Ana od 21. do 28. 2.
ob 18.00 s slovesno mašo,
provincialni vikar.

