10. teden

GODOVI IN
PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO BRANJE

SVETE MAŠE
8,30 KRIŽEV POT

ob 9.uri
v čast Sv. Duhu
za modrost in
razsvetljenje
hčere

ob 11.uri
za + mamo
Lidijo Mesarec
in sina Andreja

Kapela
ob 7,30

Ob 17.uri
za + Joahima
Grižon in starše

Sv. Hilarij
(Radovan)
papež

2 Mz 3,1-8.13-15;
Ps 103,1-2.3-4.67.8.11; 1 Kor
10,1-6.10-12; Lk
13,1-9

Sv. Osvald,
benediktinec,
škof

2 Kr 5,1-15; Ps
42,2-3; 43,3-4;
Lk 4,24-30

1.3.2016
TOREK

Sv. Albin
(Zorko), škof

DanD 3,25.34-43;
Ps 25,4-5.6-7.89; Mt 18,21-35

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

2.3.2016
SREDA

Sv. Agnes
(Neža)
Praška,
klarisa

5 Mz 4,1.5-9; Ps
147,12-13.1516.19-20; Mt
5,17-19

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

Sv. Kunigunda,
kraljica

Jer 7,23-28; Ps
95,1-2.6-7.8-9;
Lk 11,14-23

28.2. 2016
3. POSTNA
NEDELJA
29.2.2016
PONEDELJEK

3.3.2016
ČETRTEK
4.3.2016
PRVI PETEK
5.3.2016
PRVA SOBOTA

6.3.2016
4. POSTNA
NEDELJA

za blagoslov in
dokončanje študija

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca
Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

Sv. Kazimir,
poljski
kraljevič

Oz 14,2-10; Ps
81,6-8.8-9.1011.14.17; Mr
12,28-34

Sv. Hadrijan
(Jadran),
mučenec

Oz 6,1-6; Ps
51,3-4.18-19.2021; Lk 18,9-14

Ob 7,30
za dobrotnike in
samostansko
družino

Sv. Koleta
(Nika), klarisa

Joz 5,9.10-12; Ps
34,2-3.4-5.6-7; 2
Kor 5,17-21; Lk
15,1-3.11-32

8,30 KRIŽEV POT

Kapela

ob 9.uri
za + starše, brate
in sestre Pištan

Ob 17.uri

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

Ob 17.uri
za + Jožeta
Paliska in vse
njegove rajne
Ob 17.uri
za + Tamaro
Benčič
Ob 17.uri

16,30 KRIŽEV POT

za + Ano in
Jožeta Jugovac
Ob 17.uri

za častilce
Jezusovega in
Marijinega Srca in
častilce prvih sobot

ob 11.uri
za + Klaro
Kavalič

3. POSTNA NEDELJA, 28.2. * POKORA ODVZAME BOŽJO KAZEN

Kadar nas obiščeš s trpljenjem, razumemo bolečino kot kazen.
Opozarjaš nas, naj ne presojamo grehov drugih, ampak naj se
zavedamo svojih.Nerodovitna smokva smo,vraščeni v plodno prst,
sadov pa ne dajemo. Zanemarili smo tvojo milost, zato v nas usiha
Božje življenje. Bodi zahvaljen za potrpežljivost, nikoli utrujen od
čakanja, kdaj bomo dozoreli v spoznanju, da smo brez tebe nič in da si
ti vse. Bodi zahvaljen za premnoge dobrote. Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
****

Do Jezusa je prišla govorica, ki je razburila javnost. Pilat je zajel skupino Judov, ki jih je imel za
upornike, ter jih dal brez usmiljenja pomoriti. To novico so prišli nekateri Jezusu pripovedovat s
posebnim pričakovanjem, da bo javno obsodil Pilatovo početje, obenem pa potrdil splošno
prepričanje, da si ljudje z zgrešenim življenjem sami zaslužijo nesrečno smrt. Jezus teh
pričakovanj ni izpolnil. Dodal je primer, ki je bil poslušalcem prav tako dobro znan, kako se je
podrl stolp v Siloi in pokopal pod ruševinami osemnajst ljudi. Splošno mnenje je bilo, da se je to
zgodilo kot kazen za njihovo grešnost.Tudi v tem primeru Jezus ne deli z ljudmi njihovega
prepričanja. Uporniki, ki jih je pobil Pilat, in nesrečniki, ki so končali pod stolpom, niso bili večji
grešniki kot vsi drugi Judje. Razpravljanje o njihovi krivdi ne vodi nikamor, odvrača pa od nečesa
pomembnejšega: od razmišljanja o lastni grešnosti. Tega naj bi se vsakdo lotil! Po: Beseda da Besedo
ČETRTEK, 3.3. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE ob 16.00 * SREČANJE FSR ob 17,30

PRVI PETEK, 4.3. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela
na prvi petek, 4. marca, po maši ob 17. uri. V soboto, 5. marca jo bomo ob 16. uri
sklenili s pobožnostjo 5 prvih sobot ter litanijami Matere Božje in mašo ob 17. uri.
PRVA SOBOTA, 5.3. * PET PRVIH SOBOT * sv. Janez Jožef od Križa, frančiškan
V pripravi na 100-letnico fatimskih dogodkov in ponovni obisk milostnega kipa Marije
Romarice, ki bo med nami od 13. maja do 13. oktobra 2016, bomo obhajali tretjo

pobožnost petih zaporednih prvih sobot ob 16.uri. Pred izpostavljenim
Najsvetejšim bomo molili rožni venec na fatimski način. Molitev bomo sklenili s
petimi litanijami Matere Božje, blagoslovom in z mašo ob 17. uri. Vabljeni!
Sv. Janez Jožef se je rodil v premožni družini 15. avgusta 1654 na
otoku Ischia v Neapeljskem zalivu v Južni Italiji. Šest otrok iz
družine je postalo redovnikov, tudi Janez Jožef, ki je že kot otrok
prebiral življenjepise puščavnikov in se zgledoval po njih. Tudi v
mladosti je skromno živel. Denar za zabave je dajal revežem. Pri
šestnajstih letih je hotel stopiti v samostan, vendar ni vedel kateri red
naj izbere. Zato je opravljal devetdnevnico, na koncu katere sta ga
obiskala brata najstrožjega reda frančiškanov, kateremu se je nato pridružil. Pomagal je pri
izgradnji novega samostana in pri tem na smrt zbolel. Po Marijini priprošnji je ozdravel in od
takrat naprej delal čudeže. Imel je velik dar za vodenje duš, ljudem je videl v srce, ljudje so se
neprestano zatekali k njemu kot spovedniku, voditelju in svetovalcu. Napovedal je tudi čas
svoje smrti. Vse življenje v samostanu (64 let) je nosil isto meniško oblačilo, ki je bilo seveda
neštetokrat zakrpano. Zaradi tega je dobil vzdevek pater "Stokrp". Umrl je 5. marca
1734 v samostanu Santa Lucia del Monte v Neaplju.
4. POSTNA NEDELJA, 6.3. * IZGUBLJENI SIN SE VRNE K OČETU
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

