8. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

18. 2. 2018
1. POSTNA
NEDELJA

bl.Frančišek
Regis Clet,
lazarist, duhovnik
in mučenec

1 Mz 9,8-15; Ps
25,4-5.6-7.8-9; 1
Pt 3,18-22; Mr
1,12-15

19. 2. 2018

sv. Konrad
Piačenski,
tretjerednik

3 Mz 19,1-2.1118; Ps
19,8.9.10.15; Mt
25,31-46

KRIŽEV POT OB 8.30

PONEDELJEK

SVETE MAŠE
p. Andrej:
za + Branka Kocjana

ob 11. uri

za + Josipa
Opasič in prednike

v zahvalo in čast
Božji ljubezni za
mir v družini in
božje varstvo

Kapela ob 7.30

ob 18. uri

ob 9. uri

za blagoslov romanja
p. Andrej:

za + Branka
Kocjana

po namenu darovalca

ob 18. uri

20. 2. 2018
TOREK

sv. Leon Sicilski,
škof

Iz 55,10-11; Ps
34,4-5.6-7.1617.18-19; Mt 6,715

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

21. 2. 2018
SREDA

sv. Peter
Damiani, škof in
cerkveni učitelj

Jon 3,1-10; Ps
51,3-4.12-13.1819; Lk 11,29-32

22. 2. 2018
ČETRTEK

Sedež apostola
Petra

1 Pt 5,1-4; Ps
23,1-6; Mt 16,1319

23. 2. 2018
PETEK

sv. Polikarp,
škof in mučenec

Ezk 18,21-28; Ps
130,1-8; Mt 5,2026

KRIŽEV POT OB 17.30

24. 2. 2018
SOBOTA

p. Andrej:
po namenu darovalca

ob 20. uri
študentska
maša: za nove
duhovne
poklice

ob 18.uri
za blagoslov
žene Bogdane

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

za + Branka Kocjana

v zahvalo za
spreobrnitev
hčere

p. Andrej:
po namenu darovalca

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

po namenu darovalca

za + Branka
Kocjana

p. Andrej:
po namenu darovalca

sv. Matija,
apostol

Apd 1,15-17.2026; Ps 113,1-8; Jn
15,9-17

KVATRNA
25. 2. 2018
2. POSTNA
NEDELJA

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana

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

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

bl. Sebastjan od
prikazanja,
frančiškanski
redovni brat

1 Mz 22,1-2.9.1013.15-18; Ps
116,10.15.1617.18-19; Rim
8,31-34; Mr 9,210

p. Andrej:
za + Branka Kocjana

ob 9. uri
za + Veroniko
Gregorič

ob 18.uri
za + Silvia
Zajića

ob 11. uri
za + Jožeta
Kocijančiča

1. POSTNA NEDELJA, 18. 2. * JEZUS SE JE 40 DNI POSTIL IN BIL SKUŠAN
SVETI VALENTIN V ČRNEM KALU ob 15.00: sv. maša in blagoslov

… in angeli so mu stregli. (prim. Mr 1,13)
Na naši poti skozi življenje tudi nas zvesto spremljajo Božji angeli. Branijo nas in nas varujejo.
Opominjajo nas, da nas Bog ne zapušča. Njegova ljubezen nas drži in nosi. Pri njem se moremo
počutiti varne. Pri njem moremo izpustiti vse strahove, stiske in skrbi, ki nas stiskajo. Po angelih
nam Bog podarja pogum in zaupanje. Ko že mislimo, da smo na koncu z močmi, nam Božja
ljubezen vlije novega poguma. Satanova moč takrat nima več moči – premagana je z
»nepremagljivim«, le sprejeti ga moramo in mu dati priložnost, da nas nosi na svojih rokah.
Po: Anselm Grün, Ti si moj angel

SREDA, 21. 2. * SLOVESEN SPREJEM RELIKVIJ SV. FRANČIŠKA OB
18.00 V CERKVI SV. ANE
Relikvije sv. Frančiška v Kopru
sv. Ana od 21. do 28. 2.
Slovesen sprejem bo v sredo, 21.2.
ob 18.00 s slovesno mašo,
ki jo bo vodil dr. p. Robert Bahčič,
provincialni vikar.
Relikvije bodo izpostavljene vsak delavnik: v kapeli od 8.00 do 17.00, v cerkvi od
17.00 do 18.00, v nedeljo, 25.2: v cerkvi od 8.00 – 12.00, v kapeli od 12.00 – 19.00
MONODRAMA TOMA ORBANIČA: DAVID, KAJ SE PA GREŠ? ob 20.15 v prostorih
Središča Rotunda in ŠD Sidro
Zakaj se zgodba izvoljenega ljudstva ponavlja spet in spet in spet? Kako se na tem vrtiljaku
civilizacij vrtimo kristjani? Zakaj na njem ni več prostora za mlade? Ali kako je dobro
grešiti in zakaj se nam odpusti to, da razmišljamo s svojo glavo? Da bi le kralj David znal
odgovoriti na ta vprašanja … Več: http://katoliska-cerkev.si/monodrama-studenta-tomaorbanica-z-naslovom-david-kaj-se-pa-gres

ODVALIMO KAMEN, KI NAM ZAPIRA POT V ŽIVLJENJE
Vedno ne moreš imeti vsega. Včasih je potrebno eno pustiti, da lahko dobiš
drugo. Tako dobiš več življenja. A več življenja lahko tudi pomeni: izziv,
neudobje, vprašanja, dvom … Toda – izpustiti nekaj mi hkrati podarja tudi
novo svobodo. Vse, česar se oklepam, me istočasno veže – in vse, kar me drži,
me lahko obdrži. Gotovost in varnost lahko postaneta ječa – ljudje in stvari me lahko tako
zasvojijo, da z njimi postanem zasvojena. Zna biti, da prav zaradi tega živim mimo življenja
…To je povabilo teh postnih dni: zaživeti pravo življenje brez »če« in »toda«. Natančno
pogledati, kaj me ovira pri tem, da ne morem zaživeti življenja, poiskati, kje mi smrt blokira
življenje. In se razgledati, kaj se moram naučiti izpustiti. To, kar bo treba izpustiti, je lahko zelo
različno: za nekoga je to sprememba poklicnega dela, s katerim ni zadovoljen; za drugega je
morda rešitev iz nekega prijateljstva, ki ne drži več. Mogoče je to kakšna drobna razvada, ki se ji
ne morem odpovedati; morda je to neko mnenje, predsodek, ki drugih ne pusti živeti. Po: A. Schwarz
MAŠNI NAMENI: Sprejemamo za različne mašne namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne (30 maš
zaporedoma, neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanski sv. maši si lahko preberete na oglasni deski in na
naši spletni strani in na facebooku. Smo 3 duhovniki in tako vsak dan opravimo 3 sv. maše.

KRIŽEV POT je v naši cerkvi vsako nedeljo ob 8.30 in vsak petek ob 17.30
Novo vodstvo KB OFS – FSR (Frančiškov svetni red) Koper: 1.2. so bili izvoljeni: s. Marija Barač,
predsednica, s. Mirela Matković, podpredsednica, s. Eda Palčič, tajnica, s. Patricija Starc, blagajničarka
in br. Danijel Zajić, odgovoren za vzgojo, s. Eda Palčič pa je bila izvoljena tudi za podpredsednico ter
odg. za FO in FRAMO v pokrajinskem bratstvu koprske škofije.

2. POSTNA NEDELJA, 25. 2. * BOG SVOJEMU SINU NI PRIZANESEL

