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GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Maksimiljan
Kolbe, minorit,
mučenec

Jer 38,4-6.8-10; Ps
40,2.3.4.18; Heb
12,1-4; Lk 12,49-53

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Ivanko
Divjak

po namenu darovalca
MARIJINO
VNEBOVZETJE

Veliki šmaren

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

16.8.2016
TOREK

sv. Rok,
tretjerednik,
romar in
spokornik

Ezk 28,1-10; 5 Mz
32,26-28.30.35-36;
Mt 19,23-30

17.8.2016
SREDA

sv. Beatrika da
Silva,
ustanoviteljica
sester
brezmadežnega
spočetja

Ezk 34,1-11; Ps
23,1-6; Mt 20,1-16

18.8.2016
ČETRTEK

sv. Helena,
cesarica

19.8.2016
PETEK

sv. Ludvik
Toulouški,
škof

Ezk 37,1-14; Ps
107,2-3.4-5.6-7.89; Mt 22,34-40

20.8.2016
SOBOTA

sv. Bernard,
opat in
cerkveni
učitelj

Ezk 43,1-7; Ps 85,910.11-12.13-14; Mt
23,1-12

21.8.2016
21. NEDELJA
MED LETOM

sv. Pij X.,
papež,
tretjerednik

Iz 66,18-21; Ps
117,1.2; Heb 12,57.11-13; Lk 13,2230

ob 9. uri

za+ Danico Stojšić
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak
po namenu darovalca

Ezk 36,23-28; Ps
51,12-13.14-15.1819; Mt 22,1-14

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
v dober namen

ob 11. uri
za + Ano in
Benedikta
Pribac in ostale
rajne
ob 11.uri

za + Ivanko Divjak

ob 19.uri

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

ob 19.uri

za hitro okrevanje
Jožefa Tomažiča –
po Marijinih
namenih

ob 19.uri

za + Petra in
Antona Maršič

ob 19.uri

za + Ivanko Divjak

po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak
po namenu
darovalca

ob 9. uri

za + Ivanko Divjak
po namenu
darovalca

ob 19.uri
za + Ivana
Vidoviča

ob 11.uri
za + Nives Rojc

20. NEDELJA MED LETOM, 14.8. * ZA JEZUSA SE JE TREBA ODLOČITI
PONEDELJEK, 15.8. * MARIJINO VNEBOVZETJE, slovesni in zapovedani praznik

Molitev za posvetitev slovenske domovine Jezusovemu in Marijinemu Srcu
Mati Marija, zarja odrešenja, slovenski škofje, v svetem letu usmiljenja, ob
praznovanju 25-letnice samostojnosti in bližajoče se stoletnice fatimskih
dogodkov, izročimo in posvetimo našo domovino tvojemu brezmadežnemu Srcu.
Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je
luč sveta in edini Odrešenik, naše upanje in rešitev. Gospod Jezus, po
Marijinem brezmadežnem Srcu, v Svetem Duhu, izročimo in posvetimo
tvojemu presvetemu Srcu našo domovino. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega
Očeta.Izročimo in posvetimo ti vse kristjane v domovini in naše rojake po svetu, začenši od
najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročimo ti naše družine, naše
otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosimo za neurejene, ranjene in razbite
družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših
omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim ter spodbudi k spravi vse nespravljene.
Prosimo te za vse, ki so se oddaljili od vere. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje
usmiljeno Srce, nas in vse duhovnike pa napravi za sodelavce tvojega usmiljenja.Usmiljeni
Odrešenik, pomnoži v nas in v vseh slovenskih kristjanih doma in po svetu svojo milost, da bomo
obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in
hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam
Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju spolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do
bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in
evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega
Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu ter
nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti krajevne in
vesoljne Cerkve. Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim
Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas
v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno
pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.
ČETRTEK, 18.8. * OBISK FATIMSKE MARIJE: »MARIJA, OKNO UPANJA«

SPORED MOLITVE
12.00 slovesen sprejem pred cerkvijo sv. Ane
12.00 - 13.00 OFS - Frančiškov svetni red (FSR)
13.00 - 14.00 Marijina molitvena skupina (Doroteja)
14.00 - 15.00 Prenova v Duhu
15.00 - 16.00 Elizabeta Mastnak - serafinski rožni venec
16.00 - 17.30 Jezusu in Mariji posvečeni (Marta Mihelčič)
17.30 - slovo in nato procesija v stolnico

Molitev za obnavljanje posvetitve
Presveto Srce Jezusovo, po Brezmadežnem Srcu Marijinem ti darujem svoje misli, besede in dejanja
današnjega dne. Naj bo po priprošnji Matere Marije vse moje življenje skladno s tvojim evangelijem in
prežeto z vero, upanjem in ljubeznijo.Tako boš po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje.
Amen.

21. NEDEČJA MED LETOM, 21.6. * JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI
OBNOVA STREHE:182.308,61 €. Za vsak vaš dar, ki nam ga izročite ali nakažete na TRR: 246009054462207 pri KBS banki:
namen »streha« se Vam iskreno zahvaljujemo! Restavriranje kapele sv. Antona: 11.525,00€. Obnova fasade na Destradijevem
trgu: 16.984,90 €. Bog vam povrni!
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

