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GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Krištof,
mučenec
sv. Boris,
mučenec

Sv. Jakob
Starejši,
apostol

sv. Joahim
in Ana,
starša Device
Marije
Sv. Gorazd,
Kliment in
drugi učenci
Cirila in Metoda

Sv. Viktor
(Zmago)

I., papež

sv. Marta,
Lazarjeva
sestra
sv. Peter
Krizolog, škof
in cerkveni
učitelj
sv. Ignacij
Lojolski,
duhovnik,
ustanovitelj
jezuitov

BOGOSLUŽNO
BRANJE
1 Mz 18,20-32; Ps
138,1-3.6-8; Kol
2,12-14; Lk 11,1-13

2 Kor 4,7-15; Ps
126,1-6; Mt 20,2028

Sir 44, 1.10-10-15
Ps 131 (11. 13-14,
17-18)
Mt 13, 16-17

Jer 15,10.16-21; Ps
59,2-3.4.1011.17.18; Mt 13,4446

Jer 18,1-6; Ps
146,1-6; Mt 13,4753

Jer 26,1-9; Ps
69,5.8-10.14; Mt
13,54-58
Jer 26,11-16.24; Ps
69,15-16.30-31.3334; Mt 14,1-12
Prd 1,2,2.21-23; Ps
90,1-2.6-9; Kol 3,15.9-11; Lk 12,13-21

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Ivana in
Ivano Novak in
vse + sorodnike
Kapela
ob 7,30

po namenu
darovalca

ob 9. uri

po namenu Anice

ob 11. uri

ob 11. uri

v zahvalo Materi
Božji za vso
pomoč v vseh
zadevah s prošnjo
za naprej

ob 19.uri
za + Luciano in
Lucijana Bordon
ob 19.uri
za + Ano Valjavec

v čast sv. Ani za zdravje

za + Ano in Dragota
Macarol

naj Bog da potrpežljivost babicam
po namenu posvečenih Jezusovemu
in Marijinemu Srcu
V čast sv. Antonu Pad.za zdravje
družine ter spreobrnenje očeta in
sinov

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 19.uri
za + Avbll
Justino in Albina

Kapela
ob 7,30
za duše žrtev
pobitih v Socerbski
jami
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

Kapela
ob 7,30

po namenu
darovalca

ob 9. uri
za + starše
Kalister in sestro

ob 19.uri
za + Radovana
in Sonjo Sinčič
ob 19.uri
za razrešitev
težave
ob 19.uri
za + prof.
Evalda Bračko

ob 11. uri
za novokrščenko

17. NEDELJA MED LETOM, 24.7. * KRIŠTOFOVA NEDELJA

Danes običajno poteka misijonska akcija Miva, ki jo zaznamuje
prostovoljna nabirka za misijonska vozila in blagoslov vozil. Geslo
vsakoletne akcije je Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti! – Z
veseljem darujem – življenja rešujem! Večji del zbranih sredstev
namenijo za potrebe slovenskih misijonarjev, vsako leto pa poskrbijo tudi
za vozilo za potrebe neslovenskega misijonarja. Neizmerna hvaležnost
naših misijonarjev, ki z vozili, katerih nakup omogočijo dobrotniki s svojo darežljivostjo,
zmorejo bolje in laže vršiti svoje poslanstvo v oddaljenih krajih, v nemogočih razmerah, v
pomoči bolnikom, šolarjem, učiteljem, lačnim. MIVA Slovenija je v lanskem letu omogočila
31-tim misijonskim postajam uresničenje 34-tih projektov v skupni vrednosti 572.805,60 €.
»Srečno pot vam MIVA želi – naj Bog blagoslavlja vse vaše poti!«

TOREK, 26.7. * SV. JOAHIM IN ANA, starši Device Marije
SVETE MAŠE
ob 9.00 uri: p. Boris J. Markež
ob 11.00 uri (v italijanščini):
prof.dr.p. Viktor Papež
ob 19.00 uri: msgr. Stanislav Zore OFM
ljubljanski nadškof metropolit
po maši blagoslov:
 kopije poliptiha sv. Ane
 novega oltarja
 obnovljene kapele sv. Antona Pad.
 Aninih kruhkov

Sv. Ana in Joahim, prosita za nas!
Apokrifni evangeliji navajajo, da je bil Joahim iz Judovega
rodu, iz Davidove hiše, čeprav je prebival v Galileji. Po
dvajsetih letih zakona sta bila on in Ana še zmeraj brez
potomcev, čeprav sta dosti molila in bila zelo pobožna.
Joahim je bil zaradi tega odmaknjen od templja. Umaknil se je
v puščavo in se tam postil in molil. Angel se je prikazal Ani in
Joahimu ter jima naznanil spočetje deklice. Po rojstvu sta deklico
poimenovala Marija. Zanju je bila hči čudeža. Ko ji je bilo 12 let,
sta jo Joahim in Ana izročila v varstvo Jožefu, bodočemu
zaročencu in možu. Čeprav ni nobenih drugih virov razen apokrifov, se je pobožnost sv. Ane
zlasti razširila po 15. stoletju, še posebej se je širila po Bretaniji in Nemčiji.

Sv. Ana je zavetnica mater in vseh, ki si želijo postati matere.
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! Obnovo
lahko podprete tudi z donacijo 0,5% dohodnine. Restavriranje kapele sv. Antona: Klavdio
Antonaz: 5.025,00€, restavratorji iz Maribora: 6.500,00€. Obnova fasade na Destradijevem trgu:
16.984,90 €. Postavljeni oder za streho in že izvedena vsa pripravljalna in organizacijska dela na
gradbišču (pridobivanje soglasij, dovoljenj, varnostni načrt s shemo ureditve gradbišča) predstavlja
strošek v višini cca 17% od ponudbene vrednosti: privarčevali smo 17%.

18. NEDELJA MED LETOM, 31.7. * JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO
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

