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BOGOSLUŽNO BRANJE

Sv. Valentin
(Zdravko),
mučenec

5 Mz 26,4-10; Ps
91,1-2.10-11.1213.14-15; Rim
10,8-13; Lk 4,113

Sv. Klavdij La
Colombiere,
redovnik
Bl. Julijana
Koprska

Sedem
ustanoviteljev
servitov

3 Mz 19,1-2.1118; Ps
19,8.9.10.15; Mt
25,31-46
Iz 55,10-11; Ps
34,4-5.6-7.1617.18-19; Mt 6,715
Jon 3,1-10; Ps
51,3-4.12-13.1819; Lk 11,29-32

SVETE MAŠE:
8,30 KRIŽEV POT

ob 9.uri
za + Marka
Klemenca in
starše Klemenc

ob 11.uri
za + Antona in
Frančiško
Vodopija

Kapela
ob 7,30

Ob 17.uri
za + Juštino
Kocjančič

v zahvalo in
nadalnjo priprošnjo

Kapela
ob 7,30
za + prof. dr.
Aleša Debeljaka
Kapela
ob 7,30

po Marijinih
namenih za za
fr. Franjota

Sv. Flavijan,
škof

EstG 14,1.3-5.1214; Ps 138,1-2.23.7-8; Mt 7,7-12

Kapela
ob 7,30
za + prednike Vuk
in Tomažič

Sv. Konrad
Piačenski,
tretjerednik

Ezk 18,21-28; Ps
130,1-2.3-4.46.7-8; Mt 5,20-26

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

Sv. Leon
Sicilski, škof

5 Mz 26,16-19; Ps
119,1-2.4-5.7-8;
Mt 5,43-48

Ob 7,30
po namenu
darovalca

Kapela

Sv. Peter
Damiani, škof

1 Mz 15,5-12.1718; Ps 27,1.79.13-14; Flp
3,17-4,1; Lk
9,28-36

Ob 17.uri

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

Ob 17.uri
za + Sonjo
Sinčič
Ob 17.uri
za + Benjamina
renerja
Ob 17.uri

16,30 KRIŽEV POT

v čast Lurški
Materi Božji za
spreobrnenje
hčerke

Ob 17.uri
za zdravje v
družini

8,30 KRIŽEV POT

ob 9.uri

za božje varstvo in
blagoslov družine
Novak in otrok z
družinami

ob 11.uri

za + Miroslava in
Manico Gugaš –
obl.

1.POSTNA NEDELJA, 14.2. * VALENTINOVA * Ob 15.00 sv. Valentin v Črnem Kalu
Ob godu sv. Valentina zakonci in zaročenci vabljeni na praznovanje sv. Valentina ob 15. uri v
podružnično cerkev sv. Valentina v Črnem Kalu. Po maši bo podeljen blagoslov vsakemu
paru posebej.

Prizadevanje za odpuščanje
Ljubezen in zvestoba se lahko znajdeta sredi viharja.
So dnevi, v katerih drug drugega nosita na rokah,
navdušeno in brezskrbno. Prišli pa bodo dnevi, ko bo
treba drug drugega prenašati, in dnevi, ko ne gre več,
ko ne gre nič več. Zaradi neumnih napak se nekaj krha.
Nastanejo razpoke in po njih pride v vajino srce in v
vajin dom noč.
Takrat bi nekaj rada, a vendar ne moreta, ker vaju hromita nemoč in bolečina. Rada
bi kaj rekla, a beseda ne gre iz ust. Rada bi stegnila roko, a ta zaledeni. Rada bi se
objela, toda ostaneta okamenela kot kip. Rada bi odpustila, pa vendar rečeta: »Zakaj
si to storil?«
V takih dneh obstaja le ena rešitev: potrpežljivost, veliko potrpežljivosti in
prizadevanje za spravo. Sopotnik počne reči, ki so zate nepojmljive, in rečeš: »Kako
je kaj takega mogoče?« Potem se moraš boriti za svojo ljubezen. Počutiš se negotovo
in vate se priplazi strah. Nato moraš nekaj časa »bdeti v temi«, ne da bi videl, ne da
bi razumel … Potem se zaveš, da je drugi »svet zase«, ki ti bo v svojem najglobljem
jedru ostal vedno tuj. In potem se odpravi iskat odpuščanje.
Če ne moreš odpustiti, takoj nastane zid. In zid je začetek zapora. Phil Bosmnas

Prošnja za učljivo srce
O Gospod, daj mi modro srce, ki ga ne bo odvrnila od tebe nikakršna sanjarija. Daj mi
žlahtno srce, ki ga ne bo oskrunila ponižujoča nezmernost. Daj mi pošteno in iskreno srce,
ki ga ne bo zapeljala nizkotnost. Daj mi močno srce, ki ga ne bo strla žalost. Daj mi
svobodno srce, ki ga ne bo zasužnjila nobena hudobija. Podari mi, o Bog, razum, ki te
spozna, gorečnost, ki te išče, modrost, ki te najde, življenje, ki ti je všeč, potrpežljivost, ki
te v veri pričakuje, zaupanje, ki te na koncu objame. Amen. sv. Tomaž Akvinski; Youcat – molitvenik za mlade
PETEK, 19.2. * SV. KONRAD PIAČENSKI, tretjerednik
Konrad je bil po rodu Italijan. Izhajal je iz ugledne plemiške družine in
odločil se je za vojaško službo. Zelo rad je hodil na lov in nekoč se mu je
zgodilo, da se mu je divjad skrila v gosto grmovje. Da bi jo prepodil, je
zažgal goščavo. Veter je razširil ogenj po vsem gozdu. Ko je Konrad to
videl, je zbežal in se skril v mestu. Prijeli so nekega revnega človeka, ki se
je gibal v bližini pogorišča, in ga obsodili na smrt. Ko je Konrad zvedel za
to, je šel k mestnemu poglavarju in mu priznal, da je gozd zgorel po
njegovi krivdi in da je pripravljen poravnati škodo. Prodal je imetje in ženi sporočil odločitev,
da gre v samostan. Z denarjem sta odplačala škodo. Žena je odšla med klarise, on pa med
tretjerednike sv. Frančiška. Kasneje je do smrti živel kot puščavnik na Siciliji.
2. POSTNA NEDELJA, 21.2. * JEZUS SE MED MOLITVIJO SPREMENI
Frančiškanski samostan sv. Ane Koper; Destradijev trg 10A, SI-6000 Koper
T: 05 907 34 70; F: 05 907 34 75; E: franciskani.koper@rkc.si; www.franciskani-koper.rkc.si; SV. ANA frančiškani Koper - Facebook

