GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

p. Andrej:
za + Branka Kocjana

KRIŽEV POT OB 8.30

bl. Sebastjan od
prikazanja,
frančiškanski
redovni brat

1 Mz 22,1-2.9.1013.15-18; Ps
116,10.15.1617.18-19; Rim
8,31-34; Mr 9,210

sv. Aleksander
(Branko), škof

Dan 9,4-10; Ps
79,8.9.11.13; Lk
6,36-38

Kapela ob 7.30

26. 2. 2018

9. teden
25. 2. 2018
2. POSTNA
NEDELJA

PONEDELJEK

SVETE MAŠE

ob 9. uri
za + Veroniko
Gregorič
za mir v družini
p. Andrej:

ob 11. uri
za + Jožeta
Kocijančiča

ob 18. uri
za + Branka
Kocjana

po namenu darovalca

ob 18. uri

27. 2. 2018
TOREK

sv. Gabrijel
Žalostna Matere
Božje, redovnik

Iz 1,10.16-20; Ps
50,8-9.1617.21.23; Mt
23,1-12

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana
p. Andrej:
po namenu darovalca

28. 2. 2018
SREDA
1. 3. 2018
ČETRTEK
2. 3. 2018
PRVI PETEK
KRIŽEV POT OB 17.30

3. 3. 2018
PRVA
SOBOTA
4. 3. 2018
3. POSTNA
NEDELJA
KRIŽEV POT OB 8.30

sv. Hilarij
(Radovan)
papež

Jer 18,18-20; Ps
31,5-6.14.15-16;
Mt 20,17-28
Jer 17,5-10; Ps
1,1-4.6; Lk 16,1931

sv. Agnes
(Neža) Praška,
klarisa

1 Mz 37,3-4.1213.17-28; Ps
105,16-17.1819.20-21; Mt
21,33-43.45-46

sv. Kazimir,
poljski kraljevič

p. Andrej:
po namenu darovalca

sv. Albin
(Zorko), škof

sv. Kunigunda,
kraljica

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana

Mih 7,14-15.1820; Ps 103,1-4.912; Lk 15,1-3.1132
2 Mz 20,1-17 ali
20,1-3.7-8.12-17;
Ps 19,8.9.10.11; 1
Kor 1,22-25; Jn
2,13-25

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

ob 20. uri
študentska
maša: p.n.d.

ob 18.uri
za + Jurija
Kampusa

Kapela ob 7.30
za zdravje in božje
varstvo
p. Andrej:
za + Branka Kocjana

Kapela ob 7.30
za + Branka Kocjana
p. Andrej:

ob 18.uri
za + Silvia
Zajića

ob 18.uri
za + Silvia
Zajića

po namenu darovalca

Kapela ob 7.30
za dobrotnike in
samostansko družino
p. Andrej:

ob 18.uri
za + Branka
Kocjana

za + Silvia Zajića

p. Andrej:
po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Branka
Kocjana

ob 11. uri
za Bogdano,
da jo spremlja
zdravje in
božje varstvo

2. POSTNA NEDELJA, 25. 2. * BOG SVOJEMU SINU NI PRIZANESEL:
KRIŽEV POT: MARKOVEC - KOPER OB 16.00
Božja beseda nas vedno spremlja – tudi sredi doline
vsakdana, ko oblak znova zakrije goro spremenjenja, ko ne
občutimo več notranje preobrazbe, ki jo ponavadi čutimo v
molitvi. Potrebujemo pa oboje: gledanje Božjega veličastva,
kontemplacijo, v kateri izkušamo Božjo bližino, in vero, ki
izhaja iz poslušanja, pripravljenosti, da bi v sušnih trenutkih prisluhnili Božji besedi
in ji sledili ter se v premišljevanju Božje besede vedno znova pustili voditi v
neizrekljivo Božjo skrivnost. Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan

Relikvije sv. Frančiška v Kopru
sv. Ana od 21. do 28. 2.
Relikvije so izpostavljene vsak
delavnik: v kapeli od 8.00
do 17.00, v cerkvi od 17.00 do 18.00
, v nedeljo, 25.2: v cerkvi od
8.00 – 12.00,
v kapeli od 12.00 – 19.00
PONEDELJEK, 26. 2. * VEČER ZA ZAKONCE OB 19.00
V teh hladnih in vetrovnih dneh iščemo toplo zavetje. Večer za zakonce pri sv. Ani
pripravlja toplo ognjišče za bližino ljubezni. Ta ponedeljek ob 19. uri v Monaldovi dvorani.
Tema: Močno me objemi-dejavno povezovanje. Lepo vabljeni!

TOREK, 27.2. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 17.00
OB 18.30 SREČANJE BIBLIČNE SKUPINE
TOREK, 13. 2. * ŠTUDENTSKA MAŠA OB 20.00 v cerkvi sv. Ane – frančiškani.
Molitev za doseganje življenjskega cilja pri Bogu in molitev za pot do njega sodita skupaj. Pot pa še ni
cilj. Toda ob nebeškem cilju ne smemo pozabiti na zemeljsko pot. Ko moliš, si ne poskušaj izprositi
Jezusove volje za svoje življenje, kakor ga vidiš ti. Jezus je vendar prišel, da bi tudi tvoje življenje postalo
njegovo. Zato moli skupaj z njim za svoje resnično življenje v polnosti. Tako bo tvoj vsakdan z Jezusom
postal pot, po kateri se ti bo bližal njegov cilj. Youcat – Molitvenik za mlade

ČETRTEK, 1. 3. * SREČANJE OFS – FSR OB 18.30
PRVI PETEK, 2. 3. * MOLITEV ZA DOMOVINO OB 17.00
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na
prvi petek, 2. marca, po maši ob 18.00. V soboto, 3. marca, bomo ob 17. uri obhajali
drugo prvosobotno pobožnost in molili za duhovne poklice. Molili bomo rožni venec na
fatimski način in ga sklenili s petimi litanijami Matere božje in sv. mašo ob 18.00. Vabljeni!
Svetovni molitveni dan vseh žensk sveta bo na prvi petek 2. marca v Izoli
V župniji Izola se vsak četrtek do takrat ob 19.45 zbira pripravljalna skupina za molitveno
srečanje . Letošnjo molitev je pripravila ekumenska skupina iz Republike Suriname. »Vse
kar je Bog ustvaril, je bilo zelo dobro«. Prosim če se udeležite pripravljalnih srečanj vsak
četrtek po sveti maši ob 19.45 v Izolskem župnišču. Na samo molitveno srečanje na prvi
petek v marcu pa vabljene celotne družine. Podprimo tudi to molitveno ekumensko pobudo
za pravičnost in mir na svetu. Molitev bo letos v Evangelijski cerkvi, Industrijska cesta 2e,
stavba Galeb, Izola. Najprej bo ob 18.00 tam katoliška sveta maša, ob 18.45 pa začetek
ekumenske molitve. Hvala našim sestram in bratom v veri, iz evangelijske cerkve, za
povabilo. Naslednje svetovno srečanje 2019 pripravljajo naše Slovenke.

PRVA SOBOTA, 3.3. * PRVOSOBOTNA POBOŽNOST OB 17.00
MAŠNI NAMENI: Sprejemamo za različne mašne namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne (30 maš zaporedoma,
neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanski sv. maši si lahko preberete na oglasni deski in na naši spletni strani in na
facebooku. Smo 3 duhovniki in tako vsak dan opravimo 3 sv. maše.

3. POSTNA NEDELJA, 4. 3. * BOG JE DAL POSTAVO PO MOJZESU

