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28.8.2016
22. NEDELJA
MED LETOM
29.8.2016
PONEDELJEK

30.8.2016
TOREK

31.8.2016
SREDA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Avguštin,
škof

Mučeništvo
Janeza
Krstnika

sv. Feliks,
mučenec

sv. Rajmund
Nonat, redovnik

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Sir 3,17-18.20.2829; Ps 68,4-5.67.10-11; Heb 12,1819.22-24; Lk
14,1.7-14
1 Kor 2,1-5; Ps
119,97.98.99.100.1
01.102; Lk 4,16-30

1 Kor 2,10-16; Ps
145,8-14; Lk 4,3137

1 Kor 3,1-9; Ps
33,12-13.14-15.2021; Lk 4,38-44

1 Kor 3,18-23; Ps
24,1-2.3-4.5-6; Lk
5,1-11

2.9.2016
PRVI PETEK

bl. Janez
Frančišek Burte,
Severin Girault in
tovariši mučenci,
minoriti

1 Kor 4,1-5; Ps
37,3-4.5-6.2728.39-40; Lk 5,3339

3.9.2016
PRVA
SOBOTA

sv. Gregor
Veliki,papež in
cerkveni učitelj

1 Kor 4,9-15; Ps
145,17-18.1920.21; Lk 6,1-5

sv. Roza
Viterbska,
tretjerednica
OFS

Mdr 9,13-18; Ps
90,3-4.5-6.1213.14.17; Flm 1,910.12-17; Lk 14,2533

4.9.2016
23. NEDELJA
MED LETOM

ob 9. uri
za + Ivanko
Divjak

po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Alberto Benko
– obl.
za + Ivanko Divjak
Kapela
ob 7,30
za sv.očeta, duhovnike,
redovnike in redovnice

za + Ivanko Divjak

sv. Egidij,
(Tilen), opat

1.9.2016
ČETRTEK

SVETE MAŠE

Kapela
ob 7,30
po namenu darovalca
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
po namenu darovalca
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
po namenu darovalca
po namenu darovalca

ob 9. uri

po namenu darovalca
po namenu darovalca

ob 11.uri

po namenu
darovalca

ob 19.uri

za + p. Atanazija
– 20.obl.
za zdravje in božje
varstvo sestre

ob 19.uri

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

ob 19.uri

za + Angela
Černigoja

ob 19.uri

za duše v vicah

ob 19.uri

za ljubezen med
najinimi otroki

ob 19.uri

za dobrotnike in
samostansko
družino

ob 11.uri
za + starše
Sergeja in
Frančiško
Kovačič

22. NEDELJA MED LETOM, 28.8. *KDOR SE PONIŽUJE, BO POVIŠAN
Kdor želi ljudi razveseliti, mora v sebi imeti veselje. Kdor želi v svet prinesti toplino, mora v sebi nositi
ogenj. Kdor želi ljudem pomagati, mora biti izpolnjen z ljubeznijo. Kdor želi na zemlji ustvarjati mir,
je moral mir najti v svojem srcu. Po: Phil Bosmans, Vitamini za srce
PONEDELJEK, 29.8. * 20. OBLETNICA SMRTI p. ATANAZIJA KOCJANČIČA

rojen 20.4.1911 v Hrastovljah, umrl 29.8.1996 v
Kopru pri sv. Ani, kjer je tudi pokopan
Skupaj se bomo Bogu zahvalili za
+ p. Atanazija in za vse, kar je po njem in po
sodelavcih dobrega storil. Po maši bomo odšli na
njegov grob in zanj ter njegove sodelavce molili:
»Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim
sveti. Naj počivajo v miru!«
ČETRTEK, 1.9. * SV. EGIDIJ (TILEN), opat * SREČANJE OFS – FSR ob 19,30

Egidij (grško Aigidios – ščitodržec ali ščitonosec) je bil po starih
izročilih doma iz Aten. Iz mnogih legend lahko razberemo, da je bil
bogatega rodu. Po smrti staršev je svoje premoženje prodal in
izkupiček razdelil med siromake, sam pa je hotel odpluti v Egipt in
se pridružiti puščavnikom. Ladjo, s katero je plul, je veter odnesel
proti zahodu in pristal je na obali južne Francije. Egidij se je tu
umaknil v samoto na levem bregu reke Ron ter tam molil in se pokoril. Po legendi
naj bi mu tu sezidal samostan zahodnogotski kralj Vambo, potem ko je videl, kako
Egidij svetniško živi. Tu je Egidij umrl kot opat. Nad njegovim grobom je zrasla
cerkev, ob njej pa mesto, ki se po njem imenuje Saint-Gilles. Romarji so se zatekali k
njemu v dušnih in telesnih potrebah.
PRVI PETEK, 2.9. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na prvi
petek, 2. septembra, po maši ob 19. uri. V soboto, 3. sept. bomo ob 18.uri molili za nove
duhovne poklice. Molitev bomo sklenili s petimi Litanijami Matere Božje in mašo ob 19.00.

PRVA SOBOTA, 3.9. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 18.00
Ali lahko koga prisilimo, da veruje v Boga?
Ne. Nihče ne more drugih, tudi lastnih otrok ne, siliti, naj verujejo, kakor tudi nobenega
človeka ne smemo siliti, da naj veruje. Človek se lahko samo v popolni svobodi odloči za
vero. Kristjani pa so poklicani, da z besedo in zgledom pomagajo drugim ljudem, da najdejo
pot do vere. (KKC 2104–2109, 2137)
Papež Janez Pavel II. pravi: »Oznanjevanje in pričevanje za Kristusa ne kršita svobode, če
poteka s spoštovanjem do vesti … Vera zahteva človekovo svobodno pritrditev, vendar
mora biti ponujena« (okrožnica Redemptoris missio, 1990, št. 8).

23. NEDELJA MED LETOM, 4.9. * ODPOVED PRINAŠA SVOBODO
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

