40. teden
25.9.2016
26. NEDELJA
MED LETOM
SLOMŠKOVA
26.9.2016
PONEDELJEK

27.9.2016
TOREK

GODOVI
IN PRAZNIKI
sv. Nikolaj iz
File, kmet

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Am 6,1.4-7; Ps
146,7-10; 1 Tim
6,11-16; Lk 16,1931

sv. Elzearij iz
Sabrana in bl.
Delfina,
zakonca,
tretjerednika

Job 1,6-22; Ps
17,1.2-3.6-7; Lk
9,46-50

sv. Vincencij
Pavelski,
duhovnik,
ustanovitelj
lazaristov HKL

Job 3,1-3.11-17.2023; Ps 88,2-3.45.6.7-8; Lk 9,51-56

sv. Venčeslav,
mučenec

Job 9,1-12.14-16;
Ps 88,10-11.1213.14-15; Lk 9,5762

29.9.2016
ČETRTEK

sv. Mihael,
Gabriel in
Rafael,
nadangeli

Dan 7,9-10.13-14 ali
Raz 12,7-12; Ps
138,1-5; Jn 1,47-51

30.9.2016
PETEK

sv. Hieronim,
duhovnik in
cerkveni učitelj

Job 38,1.1221;40,3-5; Ps
139,1-3.78.9-10.1314; Lk 10,13-16

1.10.2016
SOBOTA

sv. Terezija
Deteta Jezusa,
devica in
cerkvena
učiteljica

Job 42,1-3.5-6.1216; Ps
119,66.71.75.91.12
5.130; Lk 10,17-24

sv. angeli
varuhi

Hab 1,2-3;2,2-4; Ps
95,1-2.6-7.8-9; 2
Tim 1,6-8.13-14; Lk
17,5-10

28.9.2016
SREDA

2.10.2016
27. NEDELJA
MED LETOM
FRANČIŠKOVA

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Franico in
Josipa Opasić

ob 11.uri
za + starše

Kapela
ob 7,30

ob 19.uri
za + očeta in
njegovo družino

za + Lucijana
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Marijo
za + Rudolfa Srdoč

Kapela
ob 7,30
za + Marijo
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Marijo
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Marijo
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za dobrotnike in
samostansko družino
po namenu darovalca

ob 9. uri
v zahvalo za 70
let življenja in v
zahvalo za
zdravje

ob 19.uri

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

ob 19.uri
za + dedka Jozo
Hrgota in ženo Milko
in vse otroke

ob 19.uri

v zahvalo za prejete
milosti in pomoč za
spolnjevanje božje
volje

ob 19.uri
za mir in
razumevanje
ob 19.uri
za + Roso
Sinovčić
ob 11.uri
za + Borisa
Štoka

26. NEDELJA MED LETOM, 25.9. * SLOMŠKOVA NEDELJA
»V NEBESA SKOZI VRATA USMILJENJA«
»Tista dežela, v kateri je bil kdo rojen ali zrejen ali v kateri stalno prebiva, se
imenuje rojstna ali domača dežela, domovina, očetnjava. V domovini dobi
vsakteri prebivalec potrebni živež, nauk o potrebni in koristni znanosti, dobi
brambo in varnost svojega življenja in premoženja ... Zato je vsak prebivalec
dolžen svoji domači deželo hvalo, ljubezen in pomoč. To hvaležnost, ljubezen in
pomoč imenu jemo sploh domovinsko ljubezen. Domovinska ljubezen ali
domoljubje je tedaj dolžnost vsakogar.« (A.M. Slomšek)
ZAČETEK DEVETDNEVNICE PRED PRAZNIKOM SV. FRANČIŠKA

TOREK, 27.9. * MOLITEV ZA MIR V DUHU ASSISIJA OB 18,00

»Vabim župnije, cerkvena združenja in posamezne vernike po celem svetu, da bi tisti
dan živeli kakor Dan molitve za mir. Danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo mir v
tej vojni, ki je povsod po svetu! Molimo za mir. Po zgledu sv. Frančiška, človeka
bratstva in blagosti, smo vsi poklicani svetu ponuditi močno pričevanje našega
skupnega zavzemanja za mir in spravo med narodi. Tako se vsi združimo v molitvi;
vsakdo naj si vzame čas, kolikor lahko, da bi molil za mir. Ves svet, združen.«
Sv. Janez Pavel II. je pred tridesetimi leti v Assisiju rekel: »Mir je gradbišče, odprto
za vse, ne samo za strokovnjake, modrece in stratege. Mir je univerzalna
odgovornost.« Bratje in sestre, prevzemimo to odgovornost, je tako sklenil papež
Frančišek, danes ponovno potrdimo naš »da«, da bi bili skupaj graditelji miru, katere
želi Bog in katerih je človeštvo žejno.
(papež Frančišek)

27. NEDELJA MED LETOM, 2.10. * FRANČIŠKOVA – ROŽNOVENSKA NEDELJA

NOVO PRI SV. ANI PRI FRANČIŠKANIH
KATEHEZA MESECA v PONEDELJEK, 3. oktober od 19.00 do 20.15
Večeri so zaključena celota, tako da se lahko udeležite le tiste kateheze, ki vas zanima.

DUHOVNA RAST - IZSTOPITI IZ OBMOČJA UGODJA
V katehezi bomo razmišljali o zakonitostih duhovne rasti. Za izhodišče pa nam bo zgled
sv. Frančiška Asiškega.
Monaldova dvorana frančiškanskega samostana Sv. Ane v Kopru. Voditelj: p. Marjan Čuk

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. Sedaj smo
3 duhovniki in tako vsak dan opravimo 3 sv. maše.
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

