39. teden
18.9. 2016
25. NEDELJA
MED LETOM – NEDELJA

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Jožef
Kupertinski,
minorit

Am 8,4-7; Ps 113,12.4-6.7-8; 1 Tim
2,1-8; Lk 16,1-13 ali
16,10-13

sv. Frančišek

Prg 3,27-34; Ps
15,2-5; Lk 8,16-18

SVETNIŠKIH KANDIDATOV

19.9.2016
PONEDELJEK

M.
iz Camporossa,
kapucin

Prg 21,1-6.10-13;
Ps
119,1.27.20.34.35.4
4; Lk 8,19-21

sv. Matej,
apostol

Ef 4,1-7.11-13; Ps
19,2-5; Mt 9,9-13

22.9.2016
ČETRTEK

sv. Mavricij in
tovariši
mučenci

Prd 1,2-11; Ps 90,34.5-6.12-13.14.17;
Lk 9,7-9

23.9.2016
PETEK

sv. Pij iz
Pietrelcine,
kapucin

Prd 3,1-11; Ps
144,1-2.3-4; Lk
9,18-22

24.9.2016
SOBOTA

bl. Anton Martin
SLOMŠEK,
škof

Sir 44,1-7.13-15; Ps
40,7-11; 2 Tim 4,68.17-18; Jn 15,1-8

sv. Nikolaj iz
File, kmet

Am 6,1.4-7; Ps
146,7-10; 1 Tim
6,11-16; Lk 16,1931

21.9.2016
SREDA

25.9.2016
26. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA

Kapela ob 7,00
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Borisa
Milčinoviča
Kapela
ob 7,30
za + Dušana
po Marijinih namenih

sv. Andrej Kim,
mučenec

20.9.2016
TOREK

SVETE MAŠE

Kapela
ob 7,30
za + Dušana
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Dušana
po Marijinih namenih

Kapela
ob 7,30
za blagoslov in
uspešen zaključek
študija
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Lucijana
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Lucijana
po namenu darovalca

Kapela ob 7,00
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Francija in
Josipa Opasić

ob 11.uri
za vse + Stefe
in Vrbanec

ob 19.uri
za + Anteja
Sutona
ob 19.uri

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

ob 19.uri

po namenu darovalca

ob 19.uri
za + Stefe in
Vrbanec

ob 19.uri
za + Mitja Poje
ob 19.uri

po namenu darovalca

ob 11.uri
za + starše

25. NEDELJA MED LETOM, 18.9. * IZBIRAA MED BOGOM IN BOGASTVOM
PETEK, 23.9. * SV. PIJ iz Pietrelcine, kapucinski duhovnik
P. Pij se je rodil 25. maja 1887 v Pietrelcini, škofija Benevento v
Italiji. V kapucinski red je vstopil 6. januarja 1903 in bil v duhovnika
posvečen 10. avgusta 1910. V San Giovanni Rotondo je prišel 28.
junija 1916 in je tam ostal do svoje smrti 23. septembra 1968. – Na
petek zjutraj 20. septembra 1918 je med molitvijo pred Križanim v
koru stare cerkvice prejel Kristusove rane (stigme), ki so ostale
odprte in krvaveče pol stoletja. – V svojem življenju je goreče
opravljal duhovniško službo, ustanovil "molitvene skupine" in moderno bolnišnico z
imenom "Hiša za lajšanje trpljenja". Za blaženega ga je Janez Pavel II. razglasil 2.
maja 1999, za svetnika pa 16. junija 2002.
26. NEDELJA MED LETOM, 25.9. * SLOMŠKOVA NEDELJA
ZAČETEK DEVETDNEVNICE PRED PRAZNIKOM SV. FRANČIŠKA

NOVO PRI SV. ANI PRI FRANČIŠKANIH
Pri sv. Ani v Kopru bomo v oktobru razširili ponudbo za duhovno in osebnostno rast.
KATEHEZA MESECA vsak 1. ponedeljek
Vsak prvi ponedeljek v mesecu bomo imeli KATEHEZO MESECA
Kateheza meseca želi biti v pomoč vsem, ki bi radi bolj načrtno poglobili svoje
krščansko življenje.Večeri bodo zaključena celota, tako da se lahko udeležite le tiste
kateheze, ki vas zanima, oziroma takrat, ko imate čas …
Vsakokrat bo tudi predhodno objavljena vsebina večera. Prisrčno povabljeni in
obvestite se med seboj. Prva kateheta meseca bo v ponedeljek, 3. oktobra ob 19,00
v Monaldovi dvorani.
VEČERI ZA ZAKONCE vsak 3. ponedeljek
Velikokrat slišimo, kako se zakonci ne pogovarjajo več med seboj in hkrati jim
»prdigamo« naj se vendar več pogovarjajo… A kaj ko se po navadi na koncu vedno
skregata in velikokrat zaradi iste stvari… Tako se pogovorom raje izogibata, da se
ne bi kregala in bežita vsak v svoje delo…Začenjata se odtujevati…Večeri za
zakonce so namenjeni vsem parom, ki si želijo osebne in duhovne rasti, košček miru
in časa zase ter za svoj odnos. Ne temeljijo na skupinski dinamiki in se ni potrebno
izpostavljati pred skupino. Pogovor ostane na ravni med zakoncema. Zaželjeno je, da
na srečanje prihajta v paru. Naredita nekaj zase in naj bo 3. ponedeljek v mesecu res
večer za vaju.Večer za zakonce bo vsak 3. ponedeljek v mesecu ob 19,00 v
Monaldovi dvorani.
Voditelj obeh večerov je p. Marjan.
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. Sedaj smo
3 duhovniki in tako vsak dan opravimo 3 sv. maše.
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

