25. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
ob 9. uri

12.6.2016
11. NEDELJA
MED LETOM

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

13.6.2016
PONEDELJEK

sv. Anton
Padovanski,
manjši brat

14.6.2016
TOREK

sv. Valerij in
Rufin,
mučenca

15.6.2016
SREDA

sv. Vid,
mučenec

16.6.2016
ČETRTEK

bl. Janez iz
Parme,
duhovnik

17.6.2016
PETEK

sv. Albert,
duhovnik

2 Kr 11,1-4.9-18.20; Ps
132,11.12.13-14.17-18;
Mt 6,19-23

18.6.2016
SOBOTA

sv. Marko in
Marcelijan,
mučenca

2 Krn 24,17-25; Ps
89,4-5.29-30.3132.33-34; Mt 6,2434

19.6.2016
12. NEDELJA
MED LETOM

sv. Nazarij,
škof, glavni
zavetnik
mesta Koper

2 Sam 12,7-10.13;
Ps 32,1-2.5.7.11;
Gal 2,16.19-21; Lk
7,36-8,3 ali 7,36-50

1 Kr 21,1-16; Ps
5,2-3.5-6.7; Mt
5,38-42

1 Kr 21,17-29; Ps
51,3-4.5-6.11.16;
Mt 5,43-48

2 Kr 2,1.6-14; Ps
31,20.21.24; Mt
6,1-6.16-18

Sir 48,1-14; Ps
97,1-2.3-4.5-6.7; Mt
6,7-15

Zah 12,10-11; Ps
63,2.3-4.5-6.8-9;
Gal 3,26-29; Lk
9,18-24

za + Franka Dausa
Kapela
ob 9. uri
za + Maria Gržiniča

ob 11. uri
za + Rozino in
Dragota Škabar

Kapela
ob 7,30
po namenu
p. Andreja ob 85.
letnici

za + Antona
Karmela
Zupančiča
za + Franka
Dausa

Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30

za + Franka
Dausa

ob 18.uri

ob 18.ur

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

ob 18.uri

za + Alojza
Bizjaka

Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa
Kapela
ob 7,30
za + Franka
Dausa

ob 18.uri
za + Rozalijo
Renek

ob 9. uri
za + Franka
Dausa

ob 11. uri
za + Savinota
Žerjala
za + p. Mateja
Papeža

ob 18.uri
po namenu
zaročencev

ob 18.uri
za + Davida

11. NEDELJA MED LETOM, 12.6. * JEZUS ODPUSTI SPOKORJENI GREŠNICI
Kjer Jezus oznanja svojo blagovest o bližini dobrega
Boga, tam se ljudje čutijo osvobojene svoje krivde.
Tam si grešniki upajo priti Jezusu blizu in ga prositi
za odpuščanje. Tam doživljajo, kljub svoji krivdi,
brezpogojno sprejetost. To izkušnjo posreduje Luka
srcem svojih bralcev po čudoviti pripovedi o grešnici,
ki je tvegala priti v hišo farizeja, da bi tam Jezusu mazilila noge
Kjer nastopi
Jezus, tam nastane prostor prostosti, v katerem lahko ljudje zopet zadihajo.
PONEDELJEK, 13.6. * SV. ANTON PADOVANSKI (1195–1231)
Slovesno somaševanje ob 18.00 bo vodil škof dr. Jurij Bizjak.
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 je v Maroko, da bi tam
oznanjal Božjo besedo. Kmalu po prihodu v Afriko je hudo zbolel in je bil več
mesecev priklenjen na posteljo. Oslabljen je spoznal, da mu drugega ne preostane,
kot vrnitev na Portugalsko.
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.
Hvala tudi vsem, ki darujete za za obnovo in pri obnovi pomagate!
(Lk 7,36–50).

A. Grün, Jezus, podoba človeka



»Skopuhovo srce je zaradi denarja vedno na trnih: s trudom si ga pridobiva, v strahu ga varuje, v
bolečini izgublja.« Sv. Anton Padovanski
12. NEDELJA MED LETOM, 19.6. * JEZUS NAPOVE SVOJO SMRT
OBNOVA STREHE:182.308,61€. Obnova izjemno hitro napreduje, saj so »ekipe,
kot orkester«. Za vsak vaš dar se Vam iskreno zahvaljujemo! Za dobrotnike redno
molimo in vsak mesec darujemo sv. mašo.
TRR: 246009054462207 pri Raiffeisen Bank.
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