34. teden
20. 8. 2017
20.
NEDELJA
MED LETOM
21. 8. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Bernard,
opat in cerkveni
učitelj

sv. Pij X., papež,
tretjerednik

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Iz 56,1.6-7; Ps
67,2-3.5.6.8; Rim
11,13-15.29-32;
Mt 15,21-28

Sod 2,11-19; Ps
106,34-35.3637.39-40.43.44;
Mt 19,16-22

22. 8. 2017
TOREK

Devica Marija
Kraljica

Sod 6,11-24; Ps
85,9.11-14; Mt
19,23-30

23. 8. 2017
SREDA

sv. Roza iz
Lime, devica

Sod 9,6-15; Ps
21,2-3.4-5.6-7; Mt
20,1-16

24. 8. 2017
ČETRTEK

sv. Jernej,
apostol

Raz 21,9-14; Ps
145,10-13.17-18; Jn
1,45-51

SVETE MAŠE
p. Andrej: za + Marijo
Grum

ob 9. uri
za zdravje in
božje varstvo v
družini
Kapela ob 7.30
za vse moje
dobrotnike
p. Andrej: za + Marijo
Grum

Rut 1,1.3-6.1416.22; Ps 146,510; Mt 22,34-40

sv. Ludvik IX,
kralj, tretjerednik

26. 8. 2017
SOBOTA

bl. Juniper
Serra,
frančiškanski
duhovnik

Rut 2,1-3.811;4,13-17; Ps
128,1-2.3.4.5; Mt
23,1-12

sv. Monika, mati
sv. Avguština

Iz 22,19-23; Ps
138,1-3.6.8; Rim
11,33-36; Mt
16,13-20

27. 8. 2017
21.
NEDELJA
MED LETOM

ob 19.uri
za + Ivana
Vidoviča

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

za + Marijo Grum

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

p. Andrej: po namenu

darovalca

Kapela ob 7.30

ob 19.uri

za + Jožeta in Albino
Miklavčič

v čast Sv. Duhu,
Kraljici miru in sv.
Jožefu za varstvo
in zdravje in srečen
porod

p. Andrej: za + Marijo
Grum

Kapela ob 7.30
za + za vero
nečakov
p. Andrej: po namenu
darovalca

25. 8. 2017
PETEK

ob 11. uri
za + starše
Rozino in
Dragota
Škrabar

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

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

darovalca

ob 9. uri
za + Sonjo
Nabergoj

ob 19.uri
za + Davida
Samsa
ob 19.uri
za +
tretjerednike
KB Koper
ob 19.uri
za + župnika
Karla
Vogrina
ob 11. uri
v zahvalo
Materi Božji
in božji
blagoslov

20. NEDELJA MED LETOM, 20. 8. * JEZUS HVALI VERO POGANSKE ŽENE

Gospod, hvala ti za ta počitniški dan! Hvala, ker nas tudi v poletnih nedeljskih bogoslužjih
hraniš s svojim telesom in Besedo. Hvala ti za obljubo, ki jo danes govoriš Kananejski ženi:
»O žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš!« Hvala za dar vere in modrost
življenja po njej, da boš morda tudi nam nekoč rekel kakor tej ženi. Amen.
PETEK, 25.8. * SV. LUDVIK IX, kralj, tretjerednik, zavetnik
Frančiškovega svetnega reda – OFS (FSR)
Polnih 44 let je vodil Francijo ta v pravem pomenu besede plemeniti
in svetniški vladar. Rodil se je leta 1215 v dinastiji, ki je dala
Franciji poleg njega še dva svetnika: svetnici sta namreč tudi
njegova mati in sestra Elizabeta. Mlad se je poročil z Margareto
Provangalsko in imel z njo enajst otrok. Čeprav v zakonu ni bilo
vedno vse prav, ni prelomil zakonske obljube. Bil je zgled dobrega
krščanskega vladarja. Edino merilo mu je bila resnica in pravičnost, zato je
prenovil sodstvo, izboljšal pravo in namesto dvoboja uvedel razpravo s pričami za
in proti. Bil je blag vladar, živel pobožno in spokorno kakor menih, vendar pri tem
ni nikoli pretiraval. Obiskoval je številne bolnišnice in zavetišča ter pomagal
bolnikom, pa tudi sam ustanovil veliko bolnišnico in zavetišče s tristo posteljami.
Vodil je dve križarski vojni, vendar je sredi druge zbolel in umrl.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah - A

»Z namenom, da bi se izognil konfliktu, nikoli nikomur ne nasprotuj, razen v primeru, da bi moral grešiti
ali da bi bil tvoj bližnji v nevarnosti; in če je že potrebno nekomu nasprotovati, naredi to obzirno, ne pa z
jezo.«
»V blaginji se ponižno zahvaljuj Bogu ter se varuj, da ne bi v napuhu zlorabil božjih darov in ga s tem
užalil.«
»Predragi sin! Najprej ti naročam, da ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso močjo; brez tega ni
zveličanja. Sin, moraš se varovati vsega, kar veš, da ne ugaja Bogu, namreč vsakega smrtnega greha, tako
da moraš rajši dopustiti, da te na vse načine mučijo, kakor pa da bi storil kakšen smrtni greh. Če Gospod
dopusti, da te zadene kakšna težava, jo moraš prenašati dobrodušno in hvaležno; misli si, da je v tvojo
korist in da si to morda zaslužil … Rad in pobožno se udeležuj božje službe, in dokler si v cerkvi, glej, da
se ne boš oziral naokrog in brez potrebe govoril, temveč Gospoda pobožno moli glasno ali premišljujoč v
svojem srcu. Imej srce polno sočutja do revežev, bednih in nesrečnih ter jim po svojih močeh pomagaj in jih
tolaži. Za vse imetje, ki ti ga je dal Bog, se mu zahvaljuj, da boš vreden še več prejeti.. Preljubi sin, končno
ti podeljujem ves blagoslov, kakor ga more ljubeči oče dati sinu … Naj ti Gospod podeli milost, da bi tako
izpolnjeval njegovo voljo, da bi mu s tem služil in ga častil, tako da bi midva po tem življenju skupaj
prišla k njemu, kjer ga bova gledala, ljubila in hvalila brez konca.« (iz duhovne oporoke sv. Ludvika sinu)
ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS (OFS)- FRANČIŠKOV SVETNI RED (FSR)
Sv. Frančišek Asiški (1182-1226) je ustanovil, po navdihnjenju Svetega Duha, prvi red: Red
manjših bratov iz katerega so nastali trije redovi: frančiškani, minoriti in kapucini, drugi
red (klarise - po sv. Klari Asiški) in tretji red (za kristjane v svetu). Zato se je Frančiškov
svetni red (FSR) dolga stoletja imenoval "Tretji red sv. Frančiška", njegovi pripadniki pa
"tretjeredniki".
SMISEL IN NAMEN FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA
- Sestre in bratje živijo evangelij po zgledu sv. Frančiška ter si močno prizadevajo, da
bi svoje življenje posvetili s pristno duhovnostjo.
- Z življenjem po evangeliju postanejo sestre in bratje FSR sodelavci Cerkve v njenem
življenju in poslanstvu, pomagajo širiti evangelij in ponižno služijo Cerkvi na vseh
področjih cerkvenega občestva
21. NEDELJA MED LETOM, 27.8. * JEZUS OBLJUBI PETRU KLJUČE KRALJESTVA

