3. teden
14. 1. 2018
2. NEDELJA
MED LETOM
15. 1. 2018

GODOVI
IN PRAZNIKI

17. 1. 2018
SREDA

SVETE MAŠE
p. Andrej: po namenu
darovalca

bl. Odorik iz
Pordenoneja,
manjši brat

1 Sam 3,3-10.19;
Ps 40,2.4.7-10; 1
Kor 6,13-15.1720; Jn 1,35-42

sv.Pavel,
puščavnik

1 Sam 15,16-23;
Ps 50,8-9.1617.21.23; Mr
2,18-22

Kapela ob 7.30

1 Kor 4,9-13; Ps
125,1-3.5-6; Mt
10,16-22

Kapela ob 7.30

PONEDELJEK

16. 1. 2018
TOREK

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Berard in
tovariši, manjši
bratje, mučenci

ob 9. uri
v zahvalo za božje
varstvo
po namenu
darovalca
p. Andrej:
za + Ambrožič

po namenu
darovalca
p. Andrej:
za + Ambrožič

sv. Anton
Puščavnik, opat

1 Sam 17,3233.37.40-51; Ps
144,1.2.9-10; Mr
3,1-6

18. 1. 2018
ČETRTEK

sv. Marjeta
Ogrska,
dominikanka

1 Sam 18,69;19,1-7; Ps 56,23.9-14; Mr 3,7-12

19. 1. 2018
PETEK

sv. Makarij, opat

1 Sam 24,3-21; Ps
57,2.3-4.6.11; Mr
3,13-19

ob 11. uri
za zdravje in
božje varstvo
za sina Davida

ob 18. uri
po namenu
darovalca

ob 18. uri
v čast sv. Antonu Pad.
za zdravje družine ter
spreobrnenje očeta in
sinov

ob 20. uri
študentska
maša p.n.d.

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej:

ob 18.uri
ob rojstnem
dnevu Božice

za + Ambrožič

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

ob 18.uri
v zahvalo in čast
Božji ljubezni in
vero v družini

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej:

ob 18.uri
za zdravje

za + Ambrožič

20. 1. 2018
SOBOTA
21. 1. 2018
3. NEDELJA
MED LETOM

sv. Fabijan in
Boštjan, mučenca

sv. Neža, devica in
mučenka

2 Sam 1,1-4.1112.19.23-27; Ps
80,2-3.5-7; Mr
3,20-21

Kapela ob 7.30

Jon 3,1-5.10; Ps
25,4-5.6-7.8-9; 1
Kor 7,29-31; Mr
1,14-20

p. Andrej:
za + Ambrožič

za + Pavla in
Marijo Pečar
p. Andrej:
za + Ambrožič

ob 9. uri
za + Alojza Štolfa

ob 18.uri
za + Aleša Rojc,
Vladimirja
Dobrila in
Frančiško
Dobrila

ob 11. uri
za božji
blagoslov in
varstvo v 2018

2. NEDELJA MED LETOM, 14.1. * PRVA DVA UČENCA GOVORITA Z JEZUSOM

PONEDELJEK, 15.1. * VEČER ZA ZAKONCE. Tema: Obnoviva za naju težak
trenutek. Srečanje bo v Monaldovi dvorani ob 19. uri. Vabljena!
TOREK, 16.1. * ŠTUDENTSKA MAŠA OB 20.00 v cerkvi sv. Ane – frančiškani. Vabljeni!

TOREK, 16.1. * SV. BERARD in tovariši mučenci, manjši bratje
Sv. Frančišek je po generalnem kapitlju
1219 v Assisiju poslal brate duhovnike
Berarda, Petra in Otona ter brata
neduhovnika Akurzija in Adjuta
oznanjat evangelij med muslimane v
Maroko. Od tam so bili pregnani,
vendar so se vrnili in bili 16.1. 1220 umorjeni. Najprej soj jih bičali do kosti, na rane so jim
zlivali vroče olje in kis ter jih vlačili po kamenju in črepinjah. Na koncu so jim z meči
prepolovili glave. Njihove posmrtne ostanke so kasneje prepeljali v Coimbro. Ko je sv.
Frančišek zvedel za njihovo mučeništvo, je vzkliknil: „Sedaj imam prave manjše brate!“
Mladega avguštinca Ferdinanda Bullones iz Lisbone pa je njihovo mučeništvo tako prevzelo,
da je vstopil v Red manjših bratov in postal slavni sv. Anton Padovanski.
SREDA, 17. 1. * ob 18.00 uri se bodo v nekdanjem servitskem samostanu s sv. mašo
spomnili 498. obletnice smrti nekdanjega predstojnika tega samostana, blaženega Antonia
Martissa. V stolnici se ga bodo spomnili s sv. mašo 21.1. ob 10.00, ki jo bo daroval in vodil
predstavitev koprski dekan in župnik dr. Primož Krečič.
ČETRTEK, 18.1. * ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV
»TVOJA DESNICA, GOSPOD, JE MOGOČNA«
Za letošnjo glavno temo so kristjani otočja Karibov v Srednji Ameriki izbrali pesem,
ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Iz nje je
vzeto geslo: »Tvoja desnica, Gospod, je mogočna«. Pesem opeva osvoboditev in zmago
nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane
Karibskega otočja je posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim
suženjstvom. Največ tamkajšnjih prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pripeljali evropski
kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z ljudmi in prisilno delo in jih oropali njihovih
neodtujljivih pravic. Današnji izzivi – na Karibih in vsepovsod po svetu - vnovič ogrožajo svobodo in
dostojanstvo človeka, predvsem osebni grehi in grešne družbene strukture. Revščina, nasilje, krivice,
odvisnost od mamil in pornografije ter trpljenje, žalost in strah, ki iz tega izhajajo – vse te izkušnje
pohabljajo človekovo dostojanstvo. * Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi narodi Srednje in
Vzhodne Evrope – je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma. Tudi tu
je bila na delu »mogočna Božja desnica«. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja pridružili hvalnici
Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.
dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega ekumenskega sveta

PETEK, 19.1. * božji služabnik FRIDERIK BARAGA
smrtni dan (+1868), škof in misijonar med Indijanci, slovničar in kandidat za
svetnika. Rojen 28. junij 1797 na gradu Mala vas, umrl pa je19. januar 1868,
Marquette, Michigan, ZDA. Napisal je Krščanski nauk za Indijance.
3. NEDELJA MED LETOM, 21. 1. * SPOKORIMO SE IN VERUJMO EVANGELIJU
BLAGOSLOV OČIŠČENEGA IN OBNOVLJENEGA OLTARJA
JEZUSOVEGA IMENA OB 9.00
Beno in Lan Sevšek sta v novembru in decembru 2017 očistila in
obnovila oltar Jezusovega imena. Bog jima povrni!
V oltarju je slika Bernadetta Carpaccia: Češčenje Jezusovega imena s svetniki
Janezom Krstnikom, Frančiškom Asiškim, Bernardinom Sienskim in Pavlom.

