18. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO BRANJE

SVETE MAŠE

Apd 14,21-27; Ps
145,8-9.1011.12-13; Raz
21,1-5; Jn 13,3135

ob 9. uri
za + Jožeta
Butinarja

ob 11. uri
za + Ano Fičur

1 Pt 5,5-14; Ps
89,2-3.6.7.16-17;
Mr 16,15-20

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 18.uri
za + Ano Fičur

26.4.2016
TOREK

Marija, Mati
dobrega sveta
Sv. Klet in
Marcelin,
papeža

Apd 14,19-28; Ps
145,10-11.1213.21; Jn 14,2731

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

27.4.2016
SREDA

bl. Hozana
Kotorska,
devica in
tretjerednica

Apd 15,1-6; Ps
122,1-2.3-4.4-5;
Jn 15,1-8

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo
družine Plevnik

bl. Lukezij,
tretjerednik

Apd 15,7-21; Ps
96,1-2.2-3.10; Jn
15,9-11

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + Marijo,
Olgo in Suzano

sv. Katarina
Sienska, devica

1 Jn 1,5-10; 2,12; Ps 45,1112.14-17; Mt
25,1-13

Kapela
ob 7,30
za + Ano Fičur

ob 18.uri
za + p. Evgena
Ketiša OFM

24.4.2016
5.
VELIKONOČNA
NEDELJA

25.4.2016
PONEDELJEK

28.4.2016
ČETRTEK
29.4.2016
PETEK
30.4.2016
SOBOTA
1.5.2016
6.
VELIKONOČNA
NEDELJA

sv. Fidelis iz
Sigmaringena,

kapucinski
duhovnik in
mučenec
sv. Marko,
evangelist

in cerkvena
učiteljica,
sozavetnica
Evrope

sv. Jožef
Kotolengo,
duhovnik in
redovnik

sv. Jožef
Delavec

Apd 16,1-10; Ps
100,1-2.3.5; Jn
15,18-21
Apd 15,1-2.2229; Ps 67,23.5.6.8; Raz
21,10-14.22-23;
Jn 14,23-29

ob 18.uri

Kapela
ob 7,30
v zahvalo sv. Jožefu
za našo družino

ob 9. uri
za + Antona in
Jando Delbelo in
njune starše

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

ob 18.uri
za + Ano Fičur

ob 11. uri
za + Janeza
Gričarja – 1. obl.

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.4. * NOVA ZAPOVED MEDSEBOJNE LJUBEZNI

Nekega popoldneva leta 1953 so se časnikarji in
predstavniki oblasti ter različnih organizacij zbrali
na železniški postaji v Chicagu, da bi pozdravili
Nobelovega nagrajenca za mir leta 1952. Ko je
stopil iz vlaka, so kamere začele snemati in
predstavniki oblasti so mu podajali roke in govorili,
kako velika čast je za njih, da ga lahko pozdravijo. Prijazno se jim je zahvalil. Nato
je pogledal čez njihove glave in jih prosil, če mu za trenutek oprostijo. Stopil je skozi
množico in se približal starejši črnki, ki se je mučila s prenašanjem težkega kovčka.
Vzel ji ga je in ga prenesel do avtobusa. Ženi je še pomagal vstopiti, ji zaželel srečno
vožnjo in se poslovil. Medtem je množica čakala. Obrnil se je k ljudem in rekel:
»Oprostite, ker ste morali tako dolgo čakati.« To je bil Albert Schweitzer, znani
zdravnik in misijonar, ki je svoje življenje preživel tako, da je pomagal ubogim v
Afriki. Eden od članov odbora za sprejem je nekemu časnikarju takole komentiral
dogodek: »Takrat sem prvič videl hodečo pridigo.« Po: .B. Rustja, Drobne zgodbe z biserom
PONEDELJEK, 25.4. * SV. MARKO, evangelist
Evangelist Marko je bil učenec apostola Petra in kasneje tudi njegov
sodelavec v Rimu. Med letoma 65 in 70 je napisal svoj evangelij, ki
je po obsegu najkrajši, po nastanku pa najstarejši. Marko je bil doma
iz ugledne družine v Jeruzalemu. Nekateri viri pravijo, da je Marko
Jezusa gotovo osebno poznal, vendar je bil še premlad, da bi postal
njegov učenec. Za prestop iz judovstva v krščanstvo ga je pridobil
apostol Peter, ki ga je tudi krstil. Po svojem bratrancu Barnabu pa se je seznanil tudi
z apostolom Pavlom. Po mučeniški smrti obeh apostolskih prvakov je Marko postal
povsem samostojen in je z govorjeno in pisano besedo oznanjal, kar je slišal od njiju.
Umrl je mučeniške smrti, verjetno v Aleksandriji. Njegov simbol je krilati lev.
TOREK, 26.4. * BIBLIČNA SKUPINA OB 18,30
SEMINAR ZA IZLITJE SV. DUHA »PRIPRAVA NA SPREOBRNENJE« OB 20.00

SREDA, 27.4. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 17.00

DEVETDNEVNICA pred posvetitvijo in izročitvijo Jezusovemu in
Marijinemu Srcu od 27.4. do 7.5. ob 17.00. Slovesnost v soboto, 7.5. ob
18.00 bo vodil msgr. Alojz Uran, upokojeni nadškof. Vabljeni!
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, vama se hočemo osebno posvetiti in izročiti.
Pomagajta nam, da bomo v času priprave bolje doumeli vajino izredno ljubezen do nas in bomo to ljubezen
vračali s poglobljeno molitvijo in bolj krščanskim življenjem. Radi bomo molili rožni venec in častili
Najsvetejše. Trudili se bomo za večjo zvestobo evangeliju ter božjim in cerkvenim zapovedim, zlasti
zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Bolj dejavno bomo sodelovali pri mašni daritvi ter pri obhajanju
prvih petkov in prvih sobot. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh
nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.
6. VELIKONOČANA NEDELJA, 1.5. * NEDELJA TURIZMA * ZAČETEK ŠMARNIC

SOBOTA, 7.5. * FESTIVAL »SKUPAJ NA BARKI USMILJENJA«
Frančiškovih otrok (FO), mladine (FRAMA) in Frančiškovega

svetnega reda (FSR) bo pri sv. Ani od 9.00 do 17.00.
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

