46. teden
12. 11. 2017
32.
NEDELJA
MED LETOM
13. 11. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Jozafat, škof
in mučenec

sv. Didak iz
Alcale, manjši
brat

14. 11. 2017
TOREK

sv. Nikolaj
Tavelić, manjši
brat

15. 11. 2017
SREDA

sv. Albert Veliki,
škof in cerkveni
učitelj

16. 11. 2017
ČETRTEK
17. 11. 2017
PETEK

18. 11. 2017
SOBOTA
19. 11. 2017
33.
NEDELJA
MED LETOM

sv. Marjeta
Škotska, kraljica

sv. Elizabeta
Ogrska,
zavetnica
tretjega reda –
FSR - OFS
bl. Salomeja
Krakovska,
klarisa

sv. Neža Asiška,
klarisa

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Mdr 6,12-16; Ps
63,2.3-4.5-6.7-8;
1 Tes 4,13-18 ali
4,13-14; Mt 25,113
Mdr 1,1-7; Ps
139,1-3.4-6.78.9-10; Lk 17,1-6

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
za + sorodnike
Kapela ob 7.30
za brate laike
p. Andrej: po namenu

darovalca
Mdr 2,23-3,9; Ps
34,2-3.16-17.1819; Lk 17,7-10

Kapela ob 7.30
za + sorodnike
p. Andrej:
po namenu darovalca

Mdr 6,1-11; Ps
82,3-4.6-7; Lk
17,11-19

Kapela ob 7.30
za + sorodnike
p. Andrej:
po namenu darovalca

Mdr 7,22-8,1; Ps
119,89.90.91.130.
135.175; Lk
17,20-25
Mdr 13,1-9; Ps
19,2-3.4-5; Lk
17,26-37

Kapela ob 7.30
za + sorodnike
p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za + sorodnike
p. Andrej:
po namenu darovalca

Mdr 18,1416;19,6-9; Ps
105,2-3.36-37.4243; Lk 18,1-8

Kapela ob 7.30
za + sorodnike
p. Andrej:
po namenu darovalca

Prg 31,10-13.1920.30-31; Ps
128,1-2.3.4-5; 1
Tes 5,1-6; Mt
25,14-30 ali Mt
25,14-15.19-20

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v čast Svetemu
Duhu v zahvalo

ob 11. uri
za zdravje
Davida in
Andreja
ob 18.uri
za +
sorodnike
ob 18.uri
v čast sv.
Antonu Pad. za
zdravje družine
ter spreobrnenje
očeta in sinov

ob 18.uri
za + družino
Bernetič
ob 18.uri
za + družino
Baričič
ob 18.uri
za rajne iz
novemberskih
pisem

ob 18.uri
za zdravje in
božje
varstvo

ob 11. uri
za + Antonijo
Zadnik

32. NEDELJA MED LETOM, 12.11. * GOSPOD PRIHAJA, POJDIMO MU NAPROTI
Vsak dan umiramo za nov dan in vsako jutro se na novo rodimo. Življenja nimamo v svojih rokah. Vsaka
ura, vsak udarec našega srca je čudoviti dar. Vsak dan umiramo za nov dan in se za dan približamo
odločilnemu trenutku svojega odhoda v večnost. Pot v večnost nič ne stane in ne zahteva nobenega
znanja. Pot v večnost zahteva le predanost, vero in ljubezen. Hoditi moramo po dobri poti. Vedno! Ne
vemo namreč ne dneva ne ure. Zato nikoli ne smemo opustiti misli na lastno smrt. Le tako lahko
postajamo vsak dan boljši in resnično pripravljeni na srečanje z ženinom. A. Grün
.: 7.

MONALDOVI DNEVI: 9. – 12. 11. 2017

Razstava »Biseri Monaldove knjižnice«
oratorij za glavnim oltarjem

KODEKSI IN INKUNABULE: mag. Peter Štoka, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper

Piran: nedelja 12.11. ob 7.30

Prenos in izpostavitev relikvij bl. Monalda v minoritski cerkvi sv. Frančiška v Piranu

Dekani: nedelja, 12. 11. 2017

župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

ob 10.00 uri sprejem in izpostavitev relikvij bl. Monalda, ob 16.00 slovesna sv. maša in ob 18.00 slovo od relikvij. Vodi dr. Iztok Mozetič, župnik

Zbornik: BISERI MONALDOVE KNJIŽNICE: objavljeno je tudi izjemno zanimivo pismo
p. Hijacinta Repiča o relikvijah bl. Monalda in izpostavitvi v javno češčenje v cerkvi sv. Ane. Dar: 8€.

TOREK, 14.11. * SV. NIKOLAJ TAVELIĆ, manjši brat
Nikolaj se je rodil okoli leta 1340 v Šibeniku, v ugledni plemiški družini.
V red Manjših bratov je vstopil že kot mladenič. Več kot deset let je
deloval kot oznanjevalec vere v Bosni, potem pa je leta 1385 odšel v
Jeruzalem. Tam je spoznal Deodata in Petra iz juzne Francije in Štefana iz
severne Italije. Leta 1391 so štirje misijonarji hoteli na muslimanski
praznik pridigati v mošeji v Jeruzalemu, zato so si hoteli prej pri mestnem
kadiju priskrbeti dovoljenje. Ta je bil nad njihovim namenom ogorčen in
jih nagnal iz hiše. Ko so ljudje zvedeli, kaj so nameravali, so jih na ulicah napadli in pretepli.
Vrgli so jih v ječo in jim cele dneve niso dali nič hrane. Ker so se zatekali k molitvi in veri,
so jih obsodili na smrt. 14. novembra 1391 so jih usmrtili z mečem. Mučitelji in rablji so
trupla sežgali in njihov pepel raztrosili po vsem Jeruzalemu.
PETEK, 17.11. * SV. ELIZABETA OGRSKA - (Turingijska),
zavetnica OFS - FSR (tretjerednikov)
Zgodba njenega življenja se bere kakor napet pustolovski roman,
saj je morala v svojem kratkem življenju marsikaj prestati, še
največ zasmehovanja, poniževanja in celo pregnanstvo. Največja
pustolovščina pa je bilo prav gotovo njeno bogoljubno življenje in
dobrota njenega srca. Znana je namreč kot velika dobrotnica in
zavetnica ubogih, lačnih in odrinjenih. Vse svoje ogromno imetje
je razdala njim, zgradila bolnišnico in v njej stregla bolnikom, na svojem gradu pa dnevno
prehranjevala na stotine ljudi. Po moževi smrti in preganjanju se je odrekla blišču in živela
skrajno siromašno življenje. Že dan po pogrebu (19. novembra 1231) so se začeli na njenem
grobu dogajati čudeži, zato jo je papež komaj štiri leta po smrti razglasil za svetnico.

33. NEDELJA MED LETOM, 19.11. * ZAČETEK TEDNA ZAPOROV

