48. teden
20.11.2016
34. NEDELJA
KRISTUS
KRALJ

21.11.2016
PONEDELJEK

22.11.2016
TOREK

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Bazilij,
škof in
mučenec

2 Sam 5,1-3; Ps
122,1-5; Kol
1,12-20; Lk
23,35-43

Darovanje
Device Marije

Raz 14,1-3.4-5;
Ps 24,1-2.3-4.56; Lk 21,1-4

sv. Cecilija,
devica in
mučenka

Raz 14,14-19; Ps
96,10.11-12.13;
Lk 21,5-11

SVETE MAŠE
ob 9. uri

v zahvalo Bogu za
leto usmiljenja
Kapelaob 7,30

za + Angela
Černigoja

ob 18.uri
v dober namen

Kapela ob 7,30

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

po namenu darovalca

za + Ingrid
Miklavčič

po namenu darovalca

23.11.2016
SREDA

sv. Klemen,
papež in
mučenec

Raz 15,1-4; Ps
98,1.2-3.7-8.9;
Lk 21,12-19

24.11.2016
ČETRTEK

sv. Andrej
Dung Lac in
drugi
vietnamski
mučenci

Raz 18,1-2.2123;19,1-3.9; Ps
100,2.3.4.5; Lk
21,20-28

25.11.2016
PETEK

Spomin vseh
rajnih iz
Frančiškovih
redov

Raz 20,1-4.1121,2; Ps 84,36.8; Lk 21,29-33

po namenu darovalca

26.11.2016
SOBOTA

sv. Leonard
frančiškan

Raz 22,1-7; Ps
95,1-2.3-5.6-7;
Lk 21,34-36

po namenu p. Borisa
po namenu darovalca

27.11.2016

sv. Modest in
Virgil, škofa,
apostola
Karantanije

Iz 2,1-5; Ps
122,1-2.3-9; Rim
13,11-14; Mt
24,37-44

1. ADVENTNA
NEDELJA
NED. KARITAS

Portomavriški,

ob 11.uri
za + Vilija Jager

Kapela ob 7,30
po namenu darovalca
po namenu darovalca

Kapela ob 7,30

za + Ano Valjavec
po namenu darovalca

Kapela ob 7,30

za rajne

Kapela ob 7,30

ob 9. uri
za + Ivanko in
Jožeta Prosen

ob 18.uri

ob 18.uri
za ozdravitev
družinskega
debla
ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo
ob 18.uri
za rajne iz
novembrskih
pisem
ob 18.uri
za + strica
Milana
ob 11.uri
za + Antona in
Franico Vodopija
za novokrščenko
Ano Vuk

34. NEDELJA NEDELJA MED , 20.11. * JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOKJSTVA
SKLEP TEDNA ZAPOROV IN ZAČETEK TEDNA KARITAS

PONEDELJEK, 21.11. * VEČERI ZA ZAKONCE OB 19.00

v Monaldovi dvorani
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 večera je: MOŠKEGA IN ŽENSKO JE USTVARIL.
Voditelj večerov za zakonce:p. Marjan Čuk.

TOREK, 22.11. * SV. CECILIJA, mučenka, zavetnica glasbe in glasbenikov
Cecilija se je poročila s poganom Valerijanom. Prosila je
moža, naj sprejme vero v enega Boga in se da krstiti.
Valerijan je ubogal, ko pa se je vrnil k svoji ženi, je
zagledal ob njej angela, ki ji je podajal venec iz lilij in vrtnic.
Valerijan je pridobil za krščanstvo tudi svojega brata
Tiburcija. Oba sta se ponudila, da bosta pokopala mučence,
ki jih je dal usmrtiti mestni prefekt. Bila sta izdana, mučena in obglavljena. Oblastnik
je Cecilijo hotel pridobiti za odpad od krčanske vere. Ko se mu to ni posrečilo, jo je
dal sežgati, vendar je iz plamenov prišla nepoškodovana, zato je ukazal, naj jo
obglavijo. V Kalistovih katakombah so našli njen grob poleg kripte papežev.V 15.
stoletju so začeli sv. Cecilijo častiti kot zavetnico glasbe, ker je, kakor pripoveduje
pasijon, na poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga.
DAN ODPRTIH VRAT pripravljamo v torek 22.11.2016: v Bertokih med 9h in 11h
(predstavitev vseh treh programov), v Truškah po tem dogodku oz. od 12h dalje do 16h in
v komuni v Vremah od 12h do 15h. Vas in vaše sodelavce, krajane in vse, ki jih vsaj malo zanima,
kaj pri nas počnemo, vabimo na dan odprtih vrat našega programa Vrtnica – socialna rehabilitacija
oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom Zavoda Karitas Samarijan, programa Dnevni center za
brezdomce Škofijske karitas Koper in Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene –
sprejemni center Bertoki Zavoda Pelikan – Karitas.

SOBOTA, 26.11. * SV. LEONARD PORTOMAVRIŠKI, frančiškan, pridigar,
apostol Italije, zavetnik ljudskih misijonarjev
Imenujemo ga tudi Portomavriški, ker se je rodil (leta 1676) v Porto
Maurizio, sedanji Imperii ob ligurski obali. V Rimu je najprej
študiral medicino, pozneje pa je vstopil v frančiškanski red. Želel je
oditi v misijone. Zaradi pljučne bolezni je moral ostati doma. Po
zaobljubi Mariji, da se bo, če ozdravi, do konca življenja posvetil
reševanju grešnikov z ljudskimi misijoni, jih je vodil 40 let. V
vernikih je skušal zbuditi predvsem voljo do molitve. Nihče v Italiji ni z večjo vnemo
pospeševal pobožnosti križevega pota kakor Leonard, ki je sam posvetil 576 novih
križevih potov. Vpeljal je pobožno navado, da se vsak petek ob uri Gospodove
smrti ob 15.00 zvoni. Priporočal je, naj čim pogosteje premišljujejo Gospodovo trpljenje –
križev pot. Po Leonardovi zaslugi se je pobožnost križevega pota tako razširila, da danes
skoraj ni katoliške cerkve, v kateri ne bi bilo upodobljenih štirinajst postaj križevega pota.

1. ADVENTNA NEDELJA, 27.11. * NEDELJA KARITAS
Pri obeh mašah bo blagoslov adventnih vencev. Prinesite jih!
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

