33. teden
13. 8. 2017
19. NEDELJA
MED LETOM

14. 8. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Poncijan,
papež in Hipolit,
duhovnik,
mučenec

1 Kr 19,9.11-13;
Ps 85,9-14; Rim
9,1-5; Mt 14,2233

sv. Maksimiljan
Kolbe, minorit,
mučenec

5 Mz 10,12-22; Ps
147,12-13.1415.19-20; Mt
17,22-27

MARIJINO

Raz 11,19;12,16.10; Ps
45,10.11.12.16; 1
Kor 15,20-26; Lk
1,39-56

SVETE MAŠE
p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 9. uri
za + Otavio
Gržinič
Kapela ob 7.30
za + Marijo Grum
p. Andrej: po namenu
darovalca
p. Andrej: za + Marijo
Grum

15. 8. 2017
TOREK

VNEBOVZETJE

16. 8. 2017
SREDA

sv. Rok,
tretjerednik,
romar in
spokornik

5 Mz 34,1-12; Ps
66,1-3.5.8.16-17;
Mt 18,15-20

17. 8. 2017
ČETRTEK

sv. Beatrika da Silva,
ustanoviteljica sester
brezmadežnega
spočetja

Joz 3,7-11.13-17; Ps za + Marijo Grum
114,1-2.3-4.5-6; Mt
18,21-19,1
p. Andrej: po namenu
darovalca

18. 8. 2017
PETEK

sv. Helena,
cesarica

Joz 24,1-13; Ps
136,1-3.16-18.2122.24; Mt 19,3-12

19. 8. 2017
SOBOTA

sv. Ludvik
Toulouški, škof

Joz 24,14-29; Ps
16,1-2.5.7-8.11;
Mt 19,13-15

20. 8. 2017
20.
NEDELJA
MED LETOM

Veliki šmaren

ob 9. uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

Kapela ob 7.30

ob 11.uri
po namenu
p. Marjana Čuka

ob 19.uri

p. Andrej: po namenu

za + Adrijana
Cepaka

darovalca

Iz 56,1.6-7; Ps
67,2-3.5.6.8; Rim
11,13-15.29-32;
Mt 15,21-28

ob 19.uri
v zahvalo in
božje
varstvo
družine Švab

za + Marijo Grum

Kapela ob 7.30

sv. Bernard,
opat in cerkveni
učitelj

ob 11. uri
za + Danico
Stojšić

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

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

ob 9. uri
za zdravje in
božje varstvo v
družini

ob 19.uri
za zdravje in
božje
varstvo
ob 19.uri
za + Giassi
in Žagar
ob 19.uri
za + Ivana
Urbana in
Frančiško
Pavlič
ob 11. uri
za + starše
Rozino in
Dragota
Škrabar

19. NEDELJA MED LETOM, 13. 8. 2017 * JEZUS VABI PETRA K SEBI
PONEDELJEK, 14.8. * SV. MAKSIMILJAN KOLBE, minorit
Rodil se je revnim tkalcem v kraju Zdunska-Wola v vzhodni Poljski
1894. Po otroštvu v domači hiši je vstopil k redovnikom minoritom,
kjer je dobil ime Maksimilijan. Študiral je najprej v Krakovu, nato
pa v Rimu, kjer je resno zbolel za jetiko, a je kljub temu redno
doštudiral. Ko se je vrnil na Poljsko, je imel v Krakovu zelo
obiskane verske konference. Leta 1921 je začel izdajati listič Vitez
Brezmadežne. Leta 1927 so na podarjenem zemljišču blizu Varšave začeli graditi
naselje barak, imenovano Niepokalanow – mesto Brezmadežne. To je bila zgledna
meniška republika: tu je v slogi delalo 6 redovnih očetov in 700 bratov. Leta 1939 je
Hitlerjeva vojska zasedla Poljsko. Odpeljan je bil v taborišče Auschwitz. Ko je
pobegnilo nekaj taboriščnikov, je moralo deset drugih v bunker lakote. Namesto
družinskega očeta Franca Gajowniczeka se je ponudil oče Maksimiljan. Žrtev je bila
sprejeta. Umrl je kot zadnji 14. avgusta 1941.
STRUNJAN, 14.8.: ob 19.30 koprski škof msgr. Jurij Bizjak: maša in obnova

posvetitve slovenskega naroda Mariji.
SVETA GORA, 14.8.: škof msgr. Metod Pirih bo v ponedeljek, 14. 8. ob 16.00
daroval sveto mašo na Sveti Gori (ob 100-letnici fatimskih prikazovanj), 15. 8. pa bo ob
10.00 maševal prav tako na Sveti Gori in zvečer ob 19. uri v koprski stolnici.

TOREK, 15.8. * MARIJINO VNEBOVZETJE
UČITELJICA VERE IN PRIPROŠNJICA
Ta poletni mesec preživljamo predvsem počitniško, vendar je
njegovo bogoslužno in duhovno središče veliki praznik Marijinega
vnebovzetja. Med našimi sodobniki je to priljubljen romarski
praznik, ko se marsikdo napoti h kakemu krajevnemu ali pa bolj
širše znanemu Marijinemu svetišču. Vesel sem, da češčenje Matere
Božje med slovenskim vernim ljudstvom tako priljubljeno. Vsak čas
pa ima svoje značilnosti in svoje potrebe. Ko je bilo potrebno
pospeševati in braniti katoliško vernost in jo varovati pred reformacijskimi poskusi
njenega oženja, je bila marijanska pobožnost posebno primerna za to. Ko so naše
prednike stiskale vsakovrstne nadloge in nevarnosti, jim je bila nebeška Mati
neprimerljiva varuhinja in tolažnica. Danes pa nam prihaja naproti v sodobnih
potrebah. To pa je potreba po zvestobi in trdnosti v naši osebni veri. Kajti Devico
Marijo je teta Elizabeta blagrovala ravno zaradi njene vere: »Blagor ji, ki je verovala«
(Lk 1,45). Kakor pri nas se je tudi pri njej z vero začelo vse. Tudi zanjo je bila vera temelj,
osnova in vsebina njenega poslanstva. Naš sekularizirani svet postaja v svoji prostozidarski
kristjanofobiji podoben tistemu nekdanjemu okolju, ki je vedno bolj sovražilo Jezusa in v
katerem je morala Marija ohranjati svojo vero in pripadnost svojemu skrivnostnemu Sinu.
Tako nam danes prihaja Mati Božja naproti kot učiteljica in varuhinja vere, kakršno v tem
zgodovinskem trenutku še posebej potrebujemo. Ko si bomo v prihodnjih mesecih in letih
zastavljali vprašanje, kako poglabljati svoj osebni verni odnos z Jezusom, ki vsakega izmed
nas neizmerno ljubi, nam bo Devica Marija velika učiteljica vere in priprošnjica, zato si
večkrat prikličimo v spomin njen zgled in se k njej zatekajmo po pomoč.
20. NEDELJA MED LETOM, 17.8. * JEZUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE
(msgr. dr. A. Stres, SSŠ 2012)

