11. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
ob 8.30

sv. Doroteja,
devica in
mučenka
gregorjevo

1 Mz 12,1-4; Ps
33,4-5.1819.20.22; 2 Tim
1,8-10; Mt
17,1-9

sv. Kristina,
devica in
mučenka

Dan 9,4-10; Ps
79,8.9.11.13;
Lk 6,36-38

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

sv. Matilda,
kraljica

Iz 1,10.16-20;
Ps 50,8-9.1617.21.23; Mt
23,1-12

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

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

15.3.2017
SREDA

sv. Ludovika de
Marillac,
ustanoviteljica
»usmiljenk«

Jer 18,18-20; Ps
31,5-6.14.1516; Mt 20,17-28

Kapela ob 7,30
za + Marijo
Srnel

ob 18.uri
za + Ivo
Vidovič.

16.3.2017
ČETRTEK

Danijel Halas,
duhovnik,
svetniški
kandidat

Jer 17,5-10; Ps
Kapela ob 7,30
1,1-4.6; Lk 16,19za + Marijo
31
Srnel

17.3.2017
PETEK

sv. Patricij
(Patrik), škof in
misijonar

1 Mz 37,3-4.1213.17-28; Ps
105,16-17.1819.20-21; Mt
21,33-43.45-46
2 Sam 7,4-5.12-

12.3.2017
2. POSTNA
NEDELJA
13.3.2017
PONEDELJEK

14.3.2017
TOREK

18.3.2017
SOBOTA
SV. JOŽEF

20.3.2017
3. POSTNA
NEDELJA
PAPEŠKA

sv. Ciril
Jeruzalemski, škof
in cerkveni učitelj

14.16; Ps 89,23.4-5.27.29; Rim
4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21,24 ali
Lk 2,41-51

sv. Jožef, mož
Device Marije

2 Mz 17,3-7; Ps
95,1-2.6-7.8-9;
Rim 5,1-2.5-8;
Jn 4,5-42 ali
4,5-15.1926.39-42

KRIŽEV POT
za + Marijo Srnel

ob 9. uri
za + starše

ob 11.uri
v zahvalo za
zdravje in
priprošnjo

Kalister in sestro

Kapela ob 7,30
za duhovno in
telesno zdravje
(Ž)
Kapela ob 7,30
za + Elico Srebrnič

ob 8.30
KRIŽEV POT
za + Džordana
Lakoceljaca

ob 9.uri
za + Jožefa in
Ivanko Prosen

ob 18.uri
za + Babudri
Starc
Antonija in
moža Natale
ob 18.uri

ob 18.uri
za + Mileno
Peršolja
ob 17.30
KRIŽEV POT

ob 18.uri
za + Miro in
Venclja

ob 18.uri
za +
sorodnike

ob 11.uri
za + Marjana
Mikoliča

2. POSTNA NEDELJA, 12.3. * BOG NAS KLIČE IN RAZSVETLJUJE
ANA GRE V HRIBE
»Ana, kaj je s teboj, da te ni več v cerkev? Do lani si redno prihajala.« – »Vpisala sem se med planince.
Ob nedeljah zdaj hodim v hribe.« – »Pa nič ne pogrešaš maše?« – »Saj je Bog tudi v gorah.« Jezus je s
tremi apostoli danes šel v planine. Šli so, pravi evangelist, na visoko goro. Jezus, ki je imel izredno razvit
čut za naravo – o tem pričajo njegovi govori – je gotovo užival v lepoti planinskega sveta..Toda Jezusa je
vleklo na goro še nekaj drugega. Tam se je želel srečati z Očetom. Pa ne le skozi ogledalo narave,
temveč osebno: pogovor z Očetom ga je tako prevzel, da mu je obraz zažarel in so se mu oblačila
zasvetila. Kaj vse sta si povedala, ni zapisano. Vemo le, da je Oče nad Sinom izrazil veselje, apostolom
pa naročil, naj ga poslušajo. Ker je vse stvarstvo Božje, nam je Bog blizu povsod. Tudi v gorah. Je pa
gora, na katero nas Bog vabi na osebni pogovor in na kateri se nam ob nedeljah na poseben način
razodeva. To je oltar v naših cerkvah. Vsakomur je dostopen. Vsi bi se ob njem morali pogovarjati z
Očetom, utrjevati v svojem poslanstvu in se neprenehoma spreminjati. Ana, ali nisi tega tudi ti potrebna?

TOREK, 14.3. * SV. MAŠA IN MOLITEV ZA DELAVCE CIMOSA OB 18.00 v cerkvi sv.

Basa. Z nami bo molil tudi oče Tomo, paroh srbske pravoslavne Cerkve v Kopru in drugi. Na srečanju
bodo peli študentje iz študentskega doma Jadro. Vabljeni!

SV. MARKO OB 20.00: »KAJ POMENI BITI PRAVI MOŽ – ŽENA DANES«

Kaj pomeni biti pravi mož - žena danes? Večer za može in žene in za vse, ki bi odnos ljubezni radi
živeli globlje. Na srečanju bomo šli globlje in spregovorili iskreno o menstrualnem ciklu, o ženski in
moški plodnosti, o Billings metodi, o delovanju kontracepcije in kje so pri vsem tem naša čustva?
Predavali bosta Alison Kogoj Grgič, dipl. med. sestra, učiteljica Billings metode in Anja Kastelic, mag.
farmacije, družinska in zakonska terapevtka.

SOBOTA, 18.3. * SV. JOŽEF, mož Device Marije
Mnogi med nami godujejo, saj je sv. Jožef pogost zavetnik na naših tleh.
Sv. Jožef, ki se ga danes še posebej spominjamo, je bil od Boga izbrani
rednik učlovečenega Božjega sina in mož Kristusove matere device Marije.
Bil je sicer tih in ponižen mož, ki rad ostaja v senčnem ozadju. Vendar ga je
Božja previdnost postavila v družinsko bližino samega Kristusa in njegove
Matere in stoji zato v občestvu svetnikov izredno visoko. Morda se tega premalo zavedamo
in tega velikega svetnika ne cenimo in častimo, kot bi to bilo potrebno. Je pa te dni posebna
priložnost, da se mu priporočimo, da bi zmogli po njegovem zgledu sprejemati in vzgajati
svoje otroke ter (kakor on) v slehernem trenutku sprejemati Božjo voljo.
SMRTNI DAN p. VENDELINA VOŠNJAKA, frančiškana, božjega služabnika
Je slovenski svetniški kandidat. Rodil se je 13. 9. 1861 v Konovem
pri Velenju. 1878 je bil sprejet v noviciat v Zagrebu in dobil
redovno ime Vendelin. 3.6.1900 je bila osnovana nova hrvaška
frančiškanska provinca svetega Cirila in Metoda s središčem v
Zagrebu in p. Vendelin je bil izbran za njenega prvega provinciala.
Bil je izredno sposoben in se je odlikoval po krepostnem življenju.
Umrl je v frančiškanskem samostanu na Kaptolu v Zagrebu 18. marca 1933. Leta
1963 je bil sprožen postopek za njegovo beatifikacijo.
3. POSTNA – PAPEŠKA NEDELJA 19.3. * ZAČETEK TEDNA DRUŽINE
VABLJENI NA DUHOVNI SEMINAR »ERKEV IN ZAKRAMENTI« 31. 3. – 2. 4. 2017 pri frančiškanih v cerkvi sv.
Ane v Kopru. Seminar bosta vodila dr. fra Smiljan Kožul in Dražen Bušić. Na seminarju bo sodelovala slavilna
skupina Betlehem. OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA
PETEK od 16.00 do 20.00, ob 18.00 sv. maša, SOBOTA od 9.00 do 20.00, ob 18.00 sv. maša, NEDELJA od
10.00 do 13.00, ob 11.00 sv. maša. Dodatne informacije na GSM: 040 585 312

