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26. NEDELJA
MED LETOM
FRANČIŠKOVA

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Terezija Deteta
Jezusa, devica in
cerkvena učiteljica

Ezk 18,25-28; Ps
125,4-5.6-7.8-9;
Flp 2,1-11 ali 2,15; Mt 21,28-32

ROŽNOVENSKA

2. 10. 2017

sv. angeli varuhi

PONEDELJEK

3. 10. 2017
TOREK
4. 10. 2017
SREDA
5. 10. 2017
ČETRTEK
6. 10. 2017
PRVI PETEK
7. 10. 2017
PRVA
SOBOTA
8. 10. 2017
27. NEDELJA
MED LETOM

Zah 8,1-8; Ps
102,16-18.1921.29.22-23; Lk
9,46-50

sv. Frančišek
Borgia, jezuit

Zah 8,20-23; Ps
87,1-3.4-5.6-7; Lk
9,51-56

sv. Frančišek
Asiški,
diakon,ustanovitelj
treh redov

Neh 2,1-8; Ps
137,1-2.3.4-5.6;
Lk 9,57-62

SVETE MAŠE
p. Andrej: po
namenu darovalca

ob 9. uri

za zdravje
Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 18.uri
v zahvalo
družina
Nedoh

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

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

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

po namenu
darovalca

za zdravje
hčerke
Dolores in
njeno družino

p. Andrej: po namenu

darovalca

sv. Marija Favstina
Kowalska,
redovnica

Neh 8,1-4.5-6.7-12;
Ps 19,8.9.10.11; Lk
10,1-12

sv. Bruno,
duhovnik,
ustanovitelj
kartuzijanov

Bar 1,15-22; Ps
79,1-2.3-5.8.9; Lk
10,13-16

Rožnovenska Mati
Božja

Bar 4,5-12.27-29;
Ps 69,33-35.3637; Lk 10,17-24

sv. Pelagija,
spokornica

Iz 5,1-7; Ps
80,9.12.13-14.1516.19-20; Flp 4,69; Mt 21,33-43

ob 11. uri

po namenu
družine
Hočevar

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

za zdravje
in uspešen
študij

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

za redovne poklice

za +
p. Evgena

p. Andrej: v zahvalo za

60 let duhovništva
p. Andreja

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 9. uri
v čast Sv. Duhu
za božje varstvo
modrost hčere

Ketiša –
2. obl.
ob 18.uri
za + Andžela
in Josipo
ob 11. uri
po namenu
p. Andreja
biseromašnika
za družine vsega
sveta

26. NEDELJA MED LETOM, 1.10. * FRANČIŠKOVA * ROŽNOVENSKA NEDELJA
TEDEN ZA ŽIVLJENJE od 1. - 8.10.: »KAKO JE LEPO UPANJE, KI MI GA DAJE BOG«
(J.Kranjec)

Iz Pisma provincialnega ministra p. Marjana Čudna ob prazniku sv. Frančiška 2017
Vem za tvojo stisko in za tvoje uboštvo! (Raz 2, 9)
Bratje in sestre, v velikem zaupanju v živega Boga, ki deluje tudi v
našem času, vas prosim, molite skupaj z nami za nove duhovne
poklice v naši provinci! Molite, da bo Gospod mladim podaril
velikodušnost, da bodo šli za njim brez omahovanja. Naj jim podari
moči in poguma. Naj presekajo spone, ki jih zadržujejo. Naj ne
spregledajo znamenj, preko katerih jih Bog kliče v svojo službo. Molite, naj se
Gospod dotakne src mladih, da se ne bodo obotavljali zapustiti svojih mrež, ko se bo
ustavil na obali njihovega življenja in jih bo poklical po imenu. Karizma svetega
Frančiška je čudovito lepa in močno si želimo, da bi na naših tleh živela še naprej,
zato vas vabim, da se združimo v prošnji, naj pošlje Bog novih delavcev v svoj
vinograd. Zaupanje nam vliva Jezusovo zagotovilo: "Če boste kaj prosili Očeta v
mojem imenu, vam bo dal" (Jn 16, 23).
Vsemogočni Bog, navzoč v vsem stvarstvu, ki s svojo nežnostjo obdaja vse, kar biva, naj
vam pokaže svoj obraz, naj razveseljuje vaša srca v sleherni uri, naj vas napolni z močjo
svoje ljubezni, naj vas napolni z mirom, da boste živeli kot bratje in sestre, naj vas napolni s
svetlobo vere, da boste postali žarki njegovega sonca ljubezni in hvala, ker nas podpirate in
z nami prijateljujete. Naj vam Bog bogato povrne!
PONEDELJEK, 2.10.* KATEHEZA MESECA: »SV. FRANČIŠEK IN PAPEŽ FRANČIŠEK«
ob 18.45 v Monaldovi dvorani. Vabljeni!

TOREK, 3.10. * SPOMIN SMRTI SV. FRANČIŠKA - TRANSITUS po večerni maši
SREDA, 4. 10. * SV. FRANČIŠEK ASIŠKI * SREČANJE FSR – OFS ob 18.30
Literarno-etnološki večer ob 20.00 v Rotundi bl. Elija, Koper (Dijaška 5). Gost večera bo Ivan
Mamić, upokojeni gradbenik, vitez Božjega groba in nekdanji parlamentarec. Mamićeva življenjska
zgodba je nadvse zanimiva: Ivan, kasnejši parlamentarec in vitez, je prve svoje ure v Ajdovščini prebil
v zaporu. Poleti je izšla njegova avtobiografska knjiga Punoljetan.
PETEK, 6.10. * 2. OBLETNICA SMRTI p. EVGENA
p. Evgen (Avguštin) Ketiš (*4.8.1929 + 6.10.2015)
Na tem svetu je živel 86 let, 2 meseca in 2 dni.
Bogu je služil v serafinskem redu 68 let, duhovnik je bil 60 let.
rojen: 4.8.1929 v Oseku, Sv.Trojica v Slov.goricah, umrl v Kopru pri sv. Ani
6.10.2015, pokopan 9.10.2015 pri Sv. Trojici v Slov. goricah. Bog naj mu bo
bogat plačnik za vse, kar je dobrega storil pri sv. Ani! Naj počiva v miru!

PRVI PETEK, 6.10. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na prvi petek, 6.
okt., po maši ob 18. uri. V soboto, 7. okt. bomo ob 17.uri molili za nove duhovne poklice. Molitev
bomo sklenili s petimi Litanijami Matere Božje in mašo ob 18.00.

PRVA SOBOTA, 7. 10. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 17.00
27. NEDELJA MED LETOM, 8.10 * GOSPOD BO DAL VINOGRAD V NAJEM DRUGIM
BISERNA MAŠA p. ANDREJA Vovka bo v nedeljo ob 11. uri. Biseromašni pridigar bo p. Marjan Čuden,
provincialni minister. Vabljeni!
ROMANJE V STIČNO: 14. oktobra bomo poromali v Stično na slovensko-hrvaško srečanje.
Prijavite se do 8.10. Slovensko praznovanje 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi bo v soboto,
14. oktobra, v Stični. Na praznovanje smo povabljeni tudi vernike iz sosednje Hrvaške. Skupaj se
bomo Bogu zahvalili za vse milosti, ki jih prejemamo po Marijinih rokah.

