24. teden
11. 6. 2017
NEDELJA
SVETA
TROJICA
12. 6. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Barnaba,
apostol

bl. Jolanda,
kneginja,
tretjerednica,
vdova, klarisa,
opatinja

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

2 Mz 34,4-6.89; DanD 3,5255; 2 Kor
13,11-13; Jn
3,16-18

p. Andrej:
za + Jožeta Žvaba

2 Kor 1,1-7; Ps
34,2-3.4-5.67.8-9; Mt 5,112

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba

Iz 61,1-3; Ps
18,8-11; Lk
10,1-9

ob 9. uri
za + Marijo
Brezovnik

p. Andrej: p.n.d.

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba

13. 6. 2017
TOREK

sv. Anton
Padovanski,
manjši brat

14. 6. 2017
SREDA

sv. Valerij in
Rufin,
mučenca

2 Kor 3,4-11; Ps
99,5.6.7.8.9; Mt
5,17-19

15. 6. 2017
ČETRTEK
TELOVO

SV. REŠNJE
TELO IN KRI
sv. Vid,
mučenec

5 Mz 8,2-3.14-16;
Ps 147,12-13.14- Kapela ob 7.30
za + Jožeta
15.19-20; 1 Kor
Žvaba
10,16-17; Jn
p. Andrej: p.n.d.
6,51-58

16. 6. 2017
PETEK

bl. Janez iz
Parme,
duhovnik

2 Kor 4,7-15; Ps
116,10-11.1516.17-18; Mt
5,27-32

17. 6. 2017
SOBOTA

sv. Albert,
duhovnik

18. 6. 2017
11. NEDELJA sv. Marko in
Marcelijan,
MED
mučenca
LETOM

2 Kor 5,14-21;
Ps 103,1-2.34.8-9.11-12; Mt
5,33-37

2 Mz 19,2-6;
Ps 100,12.3.5; Rim
5,6-11; Mt
9,36-10,8

p. Andrej: po namenu
p. Andreja ob 86
rojstnem dnevu

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba
p. Andrej: p.n.d.

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba
p. Andrej: p.n.d.

Kapela ob 7.30
za + Jožeta
Žvaba
p. Andrej: p.n.d.
p. Andrej:
za + Jožeta Žvaba

ob 9. uri
za vse + iz družine

Markučič in
Ogrin

ob 11. uri
za sina in
snaho
(Jordan in
Ana)
ob 18.uri
v čast
Sv. Duhu v
zahvalo za
zdravje
ob 18.uri
v čast sv. Antonu
Pad. za zdravje
družine ter
spreobrnenje očeta
in sinov
v zahvalo sv.
Antonu za hčere

ob 18.uri
za srečen
porod
ob 18.uri
za + Vida

ob 18.uri
za + Alojza
Bizjaka
ob 18.uri
v čast
Sv. Duhu za
sinova
ob 11. uri
za + družine
Purinani in
Lipušček

NEDELJA, 11. 6. 2017 * SVETA TROJICA JA, 11. 6
TOREK, 13.6. * SV. ANTON PADOVANSKI (1195–1231)
Slovesno somaševanje ob 18.00 bo vodil dr. p. Mihael Vovk, somaševal
bo fra Franjo Vuk iz Rima, kjer študira frančiškansko duhovnost.
Po maši bo blagoslov otrok, Antonovih kruhkov in lilij, nato pa
druženje v samostanskem atriju.
Sveti Anton Padovanski je eden med najbolj priljubljenimi in
poznanimi svetniki. Samo enajst mesecev po njegovi smrti ga je
papež Gregor IX. (1227–1241) že razglasil za svetnika, kar je v
zgodovini Cerkve najkrajši beatifikacijski postopek. Papež Pij XII.
(1939–1958) ga je 16. januarja 1946 razglasil tudi za cerkvenega
učitelja, kar dokazuje njegovo izjemno učiteljstvo ter veliko svetništvo. Anton
Padovanski se je leta 1195 rodil v bogati plemiški družini v Lizboni na Portugalskem,
njegovo krstno ime pa je bilo Fernando. Po dobri verski izobrazbi se je leta 1211
pridružil regularnim avguštinskim kanonikom v portugalski Coimbri in prejel
mašniško posvečenje. Nekaj let pozneje je žaloval skupaj z ljudsko množico, ko so
v Coimbri pokopali pet manjših bratov, misijonarjev, ki so jih v Maroku umorili
muslimani. Dogodek ga je tako pretresel, da je sklenil, da bo prestopil v red manjših
bratov in odšel v Afriko oznanjat vero. Leta 1220 je prišel k manjšim bratom v
samostan v Coimbri in tam privzel ime Anton. Leta 1229 je verjetno obiskal
Koper in ustanovil prvo skupnost Manjših bratov. Nato je odšel v Maroko, da bi
tam oznanjal Božjo besedo. Kmalu po prihodu v Afriko je hudo zbolel in bil več
mesecev priklenjen na posteljo. Oslabljen je spoznal, da mu drugega ne preostane,
kot vrnitev na Portugalsko. Umrl je v Padovi 1231 in je tam tudi pokopan.
Je priprošnjik za izgubljene stvari - »najditelj izgubljenih stvari«, zavetnik
zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rudarjev; je
priprošnjik za srečen porod, proti neplodnosti, vročici, boleznim živine, brodolomu
in proti vojnim stiskam.


»Skopuhovo srce je zaradi denarja vedno na trnih: s trudom si ga pridobiva, v strahu ga varuje, v
bolečini izgublja.« Sv. Anton Padovanski
ČETRTEK, 15.6. * SV. REŠNJE TELO IN KRI – TELOVO
Po večerni maši bo telovska procesija po samostanskem atriju. Pridite!
Na praznik Kristusovega telesa in krvi, na rešnjega telesa dan,
Cerkev v luči vstajenja na novo preživlja skrivnost velikega
četrtka. V tisti noči gre Jezus ven in se izroči rokam izdajalca,
uničevalca in ravno s tem premaga noč in temo zla. Le tako se
izpolni dar evharistije, postavljene v dvorani zadnje večerje: Jezus resnično da svoje telo
in svojo kri. S tem ko prestopi prag smrti, postane živi kruh, resnična mana, neminljiva jed
za vse čase. Meso postane kruh življenja. Na Telovo v procesiji častimo Kristusovo
telo. Praznična oprava z zlato monštranco nas spominja, da Kristusa ne oznanjamo
samo ob praznikih. Dan za dnem naj bo naše življenje monštranca in naj kaže, kako
je Kristus vedno navzoč: ljubeč, tolažeč, vzpodbujajoč. Bolj ko se nanj opiramo,
bolj smo njegovo telo. On žari v nas in iz nas Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja
.

11. NEDELJA MED LETOM, 18.6. * JEZUS POKLIČE IN RAZPOŠLJE DVANAJSTERE

