35. teden
21.8.2016
21. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE
ob 9. uri

sv. Pij X.,
papež,
tretjerednik

Iz 66,18-21; Ps
117,1.2; Heb 12,57.11-13; Lk 13,2230

Devica Marija
Kraljica

2 Tes 1,1-5.11-12;
Ps 96,1-5; Mt 23,1322

po namenu darovalca

23.8.2016
TOREK

sv. Roza iz
Lime, devica

2 Tes 2,1-3.13-17;
Ps 96,10.11-12.13;
Mt 23,23-26

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

24.8.2016
SREDA

sv. Jernej,
apostol

22.8.2016
PONEDELJEK

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

po namenu darovalca

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

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

po namenu darovalca

25.8.2016
ČETRTEK

sv. Ludvik IX,
kralj,
tretjerednik

1 Kor 1,1-9; Ps
145,2-3.4-5.6-7; Mt
24,42-51

26.8.2016
PETEK

bl. Juniper
Serra,
frančiškanski
duhovnik

1 Kor 1,17-25; Ps
33,1-2.4-5.10.11;
Mt 25,1-13

27.8.2016
SOBOTA

sv. Monika,
mati
sv. Avguština

1 Kor 1,26-31; Ps
33,12-13.18-19.2021; Mt 25,14-30

sv. Avguštin,
škof

Sir 3,17-18.20.2829; Ps 68,4-5.67.10-11; Heb 12,1819.22-24; Lk
14,1.7-14

28.8.2016
22. NEDELJA
MED LETOM

za + Ivanko Divjak
po namenu
darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

ob 11.uri
za + Nives Rojc

ob 19.uri
za + iz družine
Urbanc in Pavlič
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

po namenu darovalca

po namenu
darovalca

Kapela
ob 7,30

za + Ivanko Divjak

po namenu darovalca
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak
po namenu
darovalca

ob 9. uri
za + Ivanko
Divjak

po namenu darovalca

ob 19.uri

ob 19.uri
za + Vilija
Kocjančiča

ob 11.uri
po namenu
darovalca

21. NEDEČJA MED LETOM, 21.6. * JEZUS JE ODREŠENIK VSEH LJUDI
PONEDELJEK, 22.8. * DEVICA MARIJA KRALJICA

Nam lahko Marija res pomaga? (KKC 967–970)
Da. To, da Marija pomaga, je izkušnja od začetka Cerkve. Milijoni kristjanov pričajo o tem

Kot Jezusova mati je Marija tudi naša mati. Dobre matere se vedno zavzemajo za
svoje otroke. Ta mati še toliko bolj. Že na zemlji se je pri Jezusu zavzemala za druge;
npr. ko je ženina in nevesto v Kani obvarovala pred sramoto. V binkoštni dvorani je
molila skupaj z apostoli. Ker se njena ljubezen do nas nikoli ne neha, smo lahko
gotovi, da prosi za nas v obeh najpomembnejših trenutkih našega življenja: »zdaj in
ob naši smrtni uri«.
ČETRTEK, 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.
»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.«
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

SOBOTA, 27.8. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 18,15
22. NEDELJA MED LETOM, 28.8. *KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN
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

