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MED LETOM
12.9.2016
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

Bl. Bonaventura
Barcelonski,
frančiškan

2 Mz 32,7-11.13-14;
Ps 51,3-4.1213.17.19; 1 Tim
1,12-17; Lk 15,1-32
ali 15,1-10

Marijino ime

1 Kor 11,17-26.33;
Ps 40,7-10.17; Lk
7,1-10

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za srečen porod
Kapela
ob 7,30
za duše v vicah
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30

sv. Janez
Zlatousti, škof
in cerkveni
učitelj

1 Kor 12,12-14.2731; Ps 100,12.3.4.5; Lk 7,11-17

Povišanje sv.
križa

4 Mz 21,4-9; Ps
78,1-2.34-38; Flp
2,6-11; Jn 3,13-17

15.9.2016
ČETRTEK

Žalostna Mati
božja

1 Kor 15,1-11; Ps
118,1-2.16-17.28;
Lk 7,36-50

16.9.2016
PETEK

sv. Kornelij,
papež in
Ciprijan, škof in
mučenec

1 Kor 15,12-20; Ps
17,1.6-7.8.15; Lk
8,1-3

17.9.2016
SOBOTA

Vtisnjenje ran
sv. Frančišku

1 Kor 15,35-37.4249; Ps 56,10-12.1314; Lk 8,4-15

za duše v vicah
po namenu darovalca

sv. Jožef
Kupertinski,
minorit

Am 8,4-7; Ps 113,12.4-6.7-8; 1 Tim
2,1-8; Lk 16,1-13 ali
16,10-13

ob 9. uri
za + Borisa
Milčinoviča

13.9.2016
TOREK

14.9.2016
SREDA

18.9. 2016
25. NEDELJA
MED LETOM – NEDELJA
SVETNIŠKIH KANDIDATOV

za duše v vicah
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za duše v vicah

za Slovensko
frančiškansko
provinco sv. Križa
Kapela
ob 7,30
za duše v vicah
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za duše v vicah
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30

ob 11.uri
za + Janeza
Mlakarja
ob 19.uri
za + Lavra in
Klavdijo Stefe
ob 19.uri

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

ob 19.uri
za + Lavra in
Klavdijo Stefe
ob 19.uri
za + Alojza
Kutarja – obl.
ob 19.uri
za vse + Stefe
in Vrbanec
ob 19.uri
za + starše
Anžič
ob 11.uri
za vse + Stefe
in Vrbanec

24. NEDELJA MED LETOM, 11.9. * VESELJE V NEBESIH ZARADI SPREOBRNENJA GREŠNIKOV

ODPUŠČANJE NI DOKAZOVANJE MORALNE VEČVREDNOSTI
Odpuščati zato, da bi naredili vtis, je velika skušnjava. Tako oseba, ki odpušča, pokaže svojo
moralno veličino žaljenega, da se istočasno bolj razkrije nizkost žalivca. Toda dokler človek
odpušča v te namene, je jasno, da odpuščanje samo karikira. Pravo odpuščanje srca poteka v
ponižnosti in odpre pot k resnični spravi. Lažno odpuščanje pa, nasprotno, ustvarja zgolj odnos
vladajoči – obvladani. Odpuščanje, ki streže zgolj dokazovanju moralne premoči, prakticirajo tri
vrste »profesionalcev« odpuščanja. Najprej imate grobijana, ki vas kakor z gorjačo udarja z
odpuščanjem za vsako najmanjšo stvar. Drugi je tisti, ki povsod vohlja za krivdo. Tak človek
poslabša stanje, zato da bi užival v tem, da se pokaže blagega in vas poniža s svojim
odpuščanjem. Tretji je večna žrtev. Najbolj pogost primer tega tipa je žena alkoholika. Ta je
prepričana, da bo zbudila občudovanje in simpatijo v svoji okolici, ker se žrtvuje, ko živi s tem
strašnim človekom in mu neprestano odpušča njegove številne pijanosti. Potemtakem pravo
odpuščanje ni nikakršno izražanje moči, temveč je najprej dejanje notranje moči. V resnici je
potrebna notranja moč, da se prizna in sprejme lastno ranljivost in da se je ne želi zamaskirati z
navideznimi velikodušnostmi. Morda človeka ob izhodišču vodi želja, da se s tem, ko odpušča,
pokaže večvrednega. V teku odpuščanja se bo tistemu, ki odpušča, ponudilo več priložnosti, da bo
pazljiv in bo prečistil svoje motive, ki bi mogli pokvariti vsa njegova plemenita prizadevanja.
Po: J. Monbourquette, Kako odpustiti

SREDA, 14. 9. * POVIŠANJE SV. KRIŽA
God Slovenske frančiškanske province sv.
Križa. Sestavlja jo 12 samostanov, 2
podružni hiši v Sloveniji, 3 verskokulturni
centri v Avstraliji in 1 samostan in 2
podružni hiši v ZDA. Na sliki so naše
postojanke označene s črko TAU. Več na:
http://www.franciskani.si/ in info@ofm.si
https://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_embedded&v=4gX6jEoxEi4

SOBOTA, 17.9. * VTISNJENJE RAN SV. FRANČIŠKU
Frančišek se je vedno bolj umikal od zunanjega življenja in
vodstva svojega reda. Avgusta leta 1224, se je, kakor
ponavadi, umaknil na goro La Verno, da bi se v samoti čim
lepše pripravil na praznik sv. Mihaela. Na tej gori je imel v
skalo izdolbeno celico oziroma kapelico. Tu je bil navadno
čisto sam, da se je mogel nemoteno posvetiti premišljevanju.
Na praznik Povišanja sv. križa (14. sept.) je zjutraj molil in z
veliko ljubeznijo ter nežnim, globokim sočutjem premišljeval trpljenje Križanega in
ga želel sodoživljati. Prikazal se mu je križani Kristus. Ko je prikazen začela izginjati,
je bila Frančiškova duša polna ljubezni do trpečega Kristusa, na njegovih rokah, nogah in na
desni strani pa so se pojavile Kristusove rane, iz katerih je večkrat krvavel .

25. NEDELJA MED LETOM, 18.9. * IZBIRAA MED BOGOM IN BOGASTVOM
OBNOVA STREHE:182.308,61 €. Za vsak vaš dar, ki nam ga izročite ali nakažete na TRR:
246009054462207 pri KBS banki: namen »streha« se Vam iskreno zahvaljujemo! Restavriranje
kapele sv. Antona: 11.525,00€. Obnova fasade na Destradijevem trgu: 16.984,90 €. Bog vam povrni!
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

