43. teden
16.10.2016
29. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Hedvika,
kneginja

2 Mz 17,8-13; Ps
121,1-2.3-4.5-6.78; 2 Tim 3,14-4,2;
Lk 18,1-8

sv. Ignacij
Antiohijski, škof
in mučenec

Ef 2,1-10; Ps
100,2.3.4.5; Lk
12,13-21

18.10.2016
TOREK

sv. Luka,
evangelist in
apostol

2 Tim 4,9-17; Ps
145,10-13.17-18;
Lk 10,1-9

19.10.2016
SREDA

bl. Jerzy
(Gregor)
Popieluszko –
duhovnik in
mučenec

Ef 3,2-12; Iz 12,23.4.5-6; Lk 12,3948

bl. Kontardo
Ferrini,
tretjerednik

Ef 3,14-21; Ps 33,12.4-5.11-12.18-19;
Lk 12,49-53

17.10.2016
PONEDELJEK

20.10.2016
ČETRTEK

ob 9. uri
za zdravje in
božje varstvo v
družini
Kapela
ob 7,30
po namenu darovalca
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
po namenu darovalca
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30

za + Hanzija
Jager

po namenu darovalca

21.10.2016
PETEK

sv. Uršula in
tovarišice –
device in
mučenke

22.10.2016
SOBOTA

sv. Janez Pavel
II. (Karol
Wojtyła) –
papež

Ef 4,7-16; Ps 122,15; Lk 13,1-9

sv. Janez
Kapistran –
manjši brat,
duhovnik

Sir 35,12-14.16-18;
Ps 34,2-3.1718.19.23; 2 Tim
4,6-8.16-18; Lk
18,9-14

23.10.2016
30. NEDELJA
MED LETOM
MISIJONSKA

SVETE MAŠE

Ef 4,1-6; Ps 24,12.3-4.5-6; Lk 12,5459

Kapela
ob 7,30

ob 11.uri
za + Borisa
Štoka
ob 18.uri
za + Jolando
Pucer
ob 18.uri

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

ob 18.uri
za zdravje
Marije

za + Hanzija
Jager

ob 18.uri
za + starše
Ivanko in Ivana
Leskovec

Kapela
ob 7,30

po namenu darovalca

po namenu darovalca

po namenu darovalca
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
po namenu darovalca
po namenu darovalca

ob 9. uri
za sinove

ob 18.uri

ob 18.uri
za + p. Evgena
Ketiša OFM
ob 11.uri
v zahvalo Mariji
za uslišane
prošnje

29. NEDELJA MED LETOM, 16.10. * BOG POMAGA DO PRAVICE
PONEDELJEK, 17.10. * VEČER ZA ZAKONCE OB 19.00

VEČERI ZA ZAKONCE
Namenjeni so vsem parom, ki si želijo osebne in duhovne rasti, košček miru in časa
zase ter za njun odnos. Srečanje NE temelji na skupinski dinamiki in NI potrebno
govoriti pred drugimi… Tema prvega večera je:
NI DOBRO ZA ČLOVEKA, DA JE SAM
PONEDELJEK, 17. OKTOBER ob 19.00
Monaldova dvorana frančiškanskega samostana sv. ANE v Kopru
Voditelj večerov za zakonce:p. Marjan Čuk.
SREDA, 19.10. * SV. PETER ALKANTARSKI, frančiškan
Rodil se je leta 1499 v mestu Alcantara pri Lizboni na Portugalskem, umrl pa 18.
oktobra 1562 v kraju Arenas v Španiji. Ime: Peter, latinsko Petrus, izhaja iz latinske
in grške besede petra, »skala«, prevedeno iz hebrejskega imena Kefa z istim
pomenom. Velja za zavetnika Brazilije, škofij Coria in Estremadura;
nočnih čuvajev in je priprošnjik proti vročici. Peter se je s
štirinajstimi leti vpisal na slovito učiteljišče v Salamanki, dve leti
kasneje pa vstopil v frančiškanski red. Bil je eden zadnjih
zagovornikov duhovne drže, ki je v težnji po posnemanju Kristusa do
skrajnosti mrtvila telo, v nasprotju s pretiranim poganskim
»češčenjem« telesa. Sprva je v samostanu skrbel za strežbo v
obednici, bil kasneje zakristan in vratar, nato pa postal gvardijan.
Živel je zelo spokorno, svojemu telesu ni privoščil ne počitka ne
kakršnekoli udobnosti. Spanje in hrano je omejil na najmanjšo možno mero. Spal je
le po uro in pol na dan, pa še to sede, z glavo naslonjen na kos lesa na steni. Da ne bi
zaspal, je ponoči klečal ali stal po več ur v celici, v kateri se ni mogel niti uleči, saj je
bila dolga in široka le kakšen meter in pol. Vsake dva ali tri dni je zaužil po en obrok
hrane, sicer pa nič. Kmalu po svojem posvečenju je že zaslovel kot odličen in iskan
pridigar, tako da je nekaj časa pridigal celo na dvoru portugalskega kralja in jih tam
veliko spreobrnil. Misel: »Vsaj ti in jaz bodiva to, kar sva ali kar bi morala biti, pa
bova stvari spravila v pravi tir, vsaj tiste, ki zadevajo naju. Če bo storil vsak to, bo
kmalu vse v redu. Žal govorimo zmerom samo o tem, da bi poboljšali druge; sami
sebe pa ne poboljšamo.«
30. NEDELJA MED LETOM, 23.10. * MISIJONSKA NEDELJADA, 19.

MAŠNI NAMENI

Sprejemamo za različne mašne namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne (30 maš
zaporedoma za rajnega, neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanskih sv. mašah si lahko preberete
na oglasni deski in na naši spletni strani in na facebooku. Sedaj smo 3 duhovniki in tako vsak dan
opravimo 3 sv. maše.
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

