duhovnik in drugi
mehiški mučenci

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Apd 8,5-8.1417; Ps 66,1-3.45.6-7.16.20; 1
Pt 3,15-18; Jn
14,15-21

sv. Marjeta
(Rita) Kasijska,
avguštinska
redovnica

Apd 16,11-15;
Ps 149,1-2.34.5-6.9; Jn
15,26-16,4

Kapela ob 7,30
v zahvalo za
zdravje Tončke

23. 5. 2017
TOREK

sv. Mihael, kmet

Apd 16,22-34;
Ps 138,1-3.78; Jn 16,5-11

Kapela ob 7,30

24. 5. 2017
SREDA

Marija,
pomočnica
kristjanov MARIJA
POMAGAJ

Raz 12,1.3.712.17; Raz
15,3-4; Gal
4,4-7; Jn 2,111

Kapela ob 7,30
po namenu
darovalca

sv. Beda Častitljivi,
duhovnik in
cerkveni učitelj

Apd 1,1-11; Ps
47,2-3.6-7.8-9;
Ef 1,17-23; Mt
28,16-20

Kapela ob 7,30
za + Jožeta
Žvaba

Apd 18,9-18;
Ps 47,2-3.45.6-7; Jn
16,20-23

Kapela ob 7,30
za + Jožeta
Žvaba

Apd 18,23-28;
Ps 47,2-3.89.10; Jn 16,2328

Kapela ob 7,30
za + Jožeta
Žvaba

21. teden
21. 5. 2017
6. VELIKONOČNA
NEDELJA
TURIZMA

22. 5. 2017
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Krištof
Magellanes,

SVETE MAŠE
p. Andrej:
za + fr. Lucija
Forte

ob 9. uri
za + deda Miha

ob 11. uri
za + Luka
Stančiča

ob 18.uri
po namenu

p. Andrej: p.n.d.

ob 18.uri

25. 5. 2017
ČETRTEK
VNEBOHOD
26. 5. 2017
PETEK
27. 5. 2017
SOBOTA

Obletnica posvetitve
asiške bazilike sv.
Frančiška

sv. Filip Neri,
duhovnik,
bl. Alojzij
Grozde,
mučenec

28. 5. 2017
7. VELIKONOČNA
NEDELJA
SREDSTEV
DRUŽBENEGA
OBVEŠČANJA

sv. Marija Ana
Paredes,
tretjerednica

Apd 1,12-14;
Ps 27,1.4.7-8;
1 Pt 4,13-16;
Jn 17,1-11

po namenu
darovalca

p. Andrej: p.n.d.

p. Andrej: p.n.d.

p. Andrej: p.n.d.

p. Andrej: p.n.d.

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

ob 18.uri
za + Rozalijo
Rener

ob 18.uri
za + starše
Jožeta in
Miro
Petaroš
ob 18.uri
za božje varstvo
in v zahvalo za
službo

ob 18.uri
za + Dominika
Mastnaka, Ano
in Jožico ter
Stanko

p. Andrej:
za + Jožeta Žvaba

ob 9. uri
za mir in zdravje v
družini Krmac in
Pešte

ob 11. uri
po namenu

6. VELIKONOČNA, 21.5. * NEDELJA TURIZMA
PROŠNJI DNEVI: PONEDELJEK, 22. 5. - TOREK, 23. 5. - SREDA, 24. 5.
Vsak večer bomo pred sv.mašo molili litanije vseh svetnikov za dobro letino in
lepo vreme.“Vsemogočni Bog, stvarnik sveta in gospodar življenja, vse je v tvoji
moči. Ti si naš Oče in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo te, da bo zemlja
rodila obilne sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, vinograde in
sadovnjake pred nevihtami, točo in opustošenjem, pred pogubnim dežjem in
sušo...!”
V ponedeljek, 22. maja, bo pri Sv. Ani v Monaldovi dvorani ob 19.00 zadnji
VEČER ZA ZAKONCE v tem šolskem letu z naslovom: ZAKONSKA
OBLJUBA. Poglobili bomo pomen zakonske obljube, ki sta si jo izrekla na poročni
dan. Kaj pomeni ljubiti in kaj pomeni spoštovati. Kako živeti iz moči zakramenta sv.
zakona. Lepo povabljeni !
ČETRTEK, 25. 5. * GOSPODOV VNEBOHOD
Nebes ne smemo iskati kje zgoraj. V apostolskih delih beremo, kako so učenci strmeli v
nebo, da bi videli Jezusa, kako se dviga k Očetu. Pri tem sta stala pri njih dva moža v
belih oblačilih, ki sta rekla: »Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil od
vas vzet v nebo, bo tako prišel, kakor ste ga videli iti v nebo« (prim. Apd 1,10–11). Oba
angela opozorita može na to, da bo Jezus ponovno prišel. Torej naj ne gledajo za njim,
ampak ga iščejo tam, kamor ponovno prihaja. In to je v lastnem srcu! Nebes torej ne
smemo iskati kjerkoli, ampak v sebi.Origen, največji grški teolog, je to izrazil takole: »Ti
si nebesa in greš v nebesa.« Oboje smo: ljudje, ki nosimo v sebi nebesa, in ljudje na poti v
nebesa. Kot Jezus smo tudi mi popotniki med nebom in zemljo, kot Jezus hodimo proti
nebesom. Sv. Avguštin je to spoznanje takole orisal: »Ko nosimo nebeškega Boga, smo
sami nebesa.« Nebesa so v nas, saj je v nas Kristus. Ob tem pa smo na poti v nebesa, ko
bomo gledali Kristusa v njegovem veličastvu. Neka judovska zgodba nam odgovarja na
vprašanje, kje se skriva Bog: »V človeškem srcu. Bog živi v človeškem srcu. In kjer živi
Bog, tam so nebesa.« Po: A. Grün
PETEK, 26. 5. * ZAČETEK BINKOŠTNE DEVETDNEVNICE
SOBOTA, 27. 5. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJ * SREČANJE
KATOLIŠKE PRENOVE KOPRSKE ŠKOFIJE v frančiškanski cerkvi sv. Ane
v Kopru. Gost bo Donald Turbitt.
15.00 - rožni venec Božjega usmiljenja; 15.15 - slavljenje
15.45 - govor D. Turbitt - Pot do finančne svobode
17.00 - molitev za mir v svetu v Duhu Assisija
18.00 – sv. maša (vsi duhovniki Prenove koprske škofije)
19.00 - govor D. Turbitt - Premagovanje skušnjav
20.00 - molitev nad posamezniki
7. VELIKONOČNA, 28. 5. * NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
iskreni.net vabi družine, da se uledežite 11. Festivala družin (2. do 4. junij) ki bo potekal
prvi vikend v juniju ob Tavčarjevem dvorcu Visoko. Pripravljen je bogat program za otroke
in zakonce. Posebno nepozabno doživetje za vso družino je vikend taborjenje. Frančiškan
p. Andraž Arko bo v soboto pripravil dve zakonski katehezi. Festival se zaključi v nedeljo
popoldne z otroško mašo in glasbenim rajanjem. Za prijave in več informacij festival-druzin.si

