30. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

17.7.2016
16. NEDELJA
MED LETOM

sv. Aleš,
spokornik
sv. Hedvika
Poljska,
kraljica

18.7.2016

bl. Elij iz
Koštabone

PONEDELJEK

19.7.2016
TOREK

sv. Arsenij
Veliki,
mučenec

20.7.2016
SREDA

sv. Apolinarij,
škof in
mučenec

21.7.2016
ČETRTEK
22.7.2016
PETEK
23.7.2016
SOBOTA
24. 7. 2016
17. NEDELJA
MED LETOM
KRIŠTOFOVA
NEDELJA

sv. Lovrenc
Brindiški,
kapucin,
duhovnik,
cerkveni učitelj

sv. Marija
Magdalena,
svetopisemska
žena

sv. Brigita,
redovnica,
sozavetnica
Evrope

sv. Krištof,
mučenec
sv. Boris,
mučenec

BOGOSLUŽNO
BRANJE
1 Mz 18,1-10; Ps
15,2-5; Kol 1,24-28;
Lk 10,38-42

Mih 6,1-4.6-8; Ps
50,5-6.8-9.1617.21.23; Mt 12,3842
Mih 7,14-15.18-20;
Ps 85,2-4.5-6.7-8;
Mt 12,46-50

Jer 1,1.4-10; Ps
71,1-2.3-4.56.15.17; Mt 13,1-9

Jer 2,1-3.7-8.12-13;
Ps 36,6-7.8-9.1011; Mt 13,10-17

Vp 3,1-4 ali 2 Kor
5,14-17; Ps 63,2-9;
Jn 20,1-2.11-18

Jdt 8,2-8; Ps 11,45.7; Mt 5,13-16

1 Mz 18,20-32; Ps
138,1-3.6-8; Kol
2,12-14; Lk 11,1-13

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Avgusta in
Marijo Markežič

ob 11. uri
za + družino
Brajdo

Kapela
ob 7,30
za Marijo Tomažič

ob 19.uri
za blagoslov
družine
g. Aleksa

po Marijinih
namenih

Kapela
ob 7,30
za zdravje in
božje varstvo
družine
Kapela
ob 7,30
za duše v vicah in
prekinitev vseh
prekletstev
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
ob 9. uri
za + Ivana in
Ivano Novak in
vse + sorodnike

ob 19.uri

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

ob 19.uri
za + Adrijana
Cepaka
ob 19.uri
za molitvene
skupine in KKP
ob 19.uri
v čast sv. Luciji
za zdravje
ob 19.uri
po namenu
p. Borisa
ob 11. uri

v zahvalo Materi
Božji za vso
pomoč v vseh
zadevah s prošnjo
za naprej

16. NEDELJA MED LETOM, 17.7. * MARTA SPREJME JEZUSA

Lukov evangelij je zaznamovan s pozitivno podobo človeka. Ni moralist in ne pesimist, saj
zaupa človeku. Gre mu za to, da bo človek v svojem svetu živel tako, da bo to odgovarjalo
njegovemu dostojanstvu, da se bo dotaknil svoje prvotne lepote in dobrote, da bo zmogel
uresničiti podobo človeka, ki je bila Grkom tako ljuba in draga. V Jezusu vidi tistega, ki privede
našo resnično podobo do razcveta. Ogiblje se stalnega opisovanja človeka kot grešnika. Človek
ima neko Božje jedro. Toda od svojega Božjega jedra se je odtujil. Zato prihaja Jezus iz nebes,
da bi ga zopet spomnil na njegovo Božje dostojanstvo, čeprav tudi z njegovimi prizadetostmi in
ranami. A. Grün, Jezus – podoba človeka
PONEDELJEK, 18.7. * BL. ELIJ iz Koštabone, diakon, mučenec
Po pisnih virih in ustnem izročilu je 18. julija leta 56 v Aegidi, današnjem
Kopru, v Gospodu zaspal diakon Elio, apostol Kopra in istrski misijonar.
Rojen je bil v Koštaboni, takratnem Castrumu Bonae. Na njem, začetniku
vere v Kopru in Istri, sloni istrska povezanost s krščanskim svetom, na njem
in na kralju Epulu sloni tudi častitljiva istrska identiteta. Njegove relikvije
počivajo v koperski stolnici.
DR. FRA

IVO PAVIĆ V KOPRU PRI SV. ANI OD 21.OD 16.00 DO 22. JULIJA DO 12.00
OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA

v četrtek, 21.7. začnemo ob 16. uri, v petek, 22.7.pa začnemo ob 8. uri in zaključimo
ob 12. uri s sveto mašo. Dodatne informacije na GSM: 040 585 312
Moj iskreni predlog je: Enkrat ne počni ničesar! Umiri se že končno! V miru bivajo veselja življenja, ki
smo jih zaradi stalne naglice izgubili. Iz miru rastejo majhne pozornosti, ki potrebujejo veliko manj časa,
kot si mislimo: dobra beseda, prijazen obraz, hvaležen poljub, razumevajoče poslušanje, nepričakovan
telefonski klic, doma narejeno darilo, veselo pismo. Izbriši iz svojega življenja smrtonosni: »Nimam časa«.
Prenehaj z morilskim tempom. Vzemi si čas, da boš dober človek za svoje soljudi. Phil Bosmans
SOBOTA, 23.7. * SV. BRIGITA ŠVEDSKA, žena, redovnica, sozavetnica Evrope

Rodila se je 1302. Oče je imel odgovorno upravno službo. Družina je
bila v sorodu s kraljevskimi rodbinami, ki so se menjavale na
švedskem prestolu. Po smrti svoje matere je Brigita živela pri teti in
v tem času je imela videnje: podobo Križanega, ki se ji je neizbrisno
vtisnil v spomin za vse življenje. Pri šestnajstih letih se je poročila.
Čeprav bogata gospa, se je Brigita lotila vsakega dela, tudi takšnega,
ki so ga opravljale le dekle. Odlikovala se je po dobrodelnosti. Mož ji je umrl na
skupnem romanju v Španiji. Leta 1346 je Brigita v zamaknjenju dobila naročila, naj
ustanovi samostanski red. Umrla je med mašo 23. julija 1373 v Rimu.
17. NEDELJA MED LETOM, 24.7. * KRIŠTOFOVA NEDELJA
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! Obnovo
lahko podprete tudi z donacijo 0,5% dohodnine. Restavriranje kapele sv. Antona: Klavdio
Antonaz: 5.025,00€, restavratorji iz Maribora: 6.500,00€. Obnova fasade na Destradijevem trgu:
16.984,90 €. Postavljeni oder za streho in že izvedena vsa pripravljalna in organizacijska dela na
gradbišču (pridobivanje soglasij, dovoljenj, varnostni načrt s shemo ureditve gradbišča) predstavlja
strošek v višini cca 17% od ponudbene vrednosti: privarčevali smo 17%.
P.

STANISLAV ZORE OFM, LJUBLJANSKI NADŠKOF IN METROPOLIT BO NA
SV. ANO OB 19.00 VODIL S LOVESNO SOMAŠEVANJE. P RIDITE !
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