45. teden
30.10.2016
31. NEDELJA
MED LETOM
ŽEGNANJSKA

31.10.2016
PONEDELJEK

GODOVI
IN PRAZNIKI
sv. Janez
Kapistran –
manjši brat,
duhovnik

sv. Bolfenk
(Volbenk), škof

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Sir 35,12-14.1618; Ps 34,2-3.1718.19.23; 2 Tim
4,6-8.16-18; Lk
18,9-14
Flp 2,1-4; Ps
131,1.2.3; Lk
14,12-14
Raz 7,2-4.9-14;
Ps 24,1-6; 1 Jn
3,1-3; Mt 5,1-12

1.11.2016
TOREK

VSI SVETI

2.11.2016
SREDA

SPOMIN VSEH
VERNIH
RAJNIH

Mdr 3,1-9; Ps
23,1-6; Mt 5,1-12

3.11.2016
ČETRTEK

sv.Viktorin
Ptujski, škof
in mučenec

Flp 3,3-8; Ps
105,2-3.4-5.6-7;
Lk 15,1-10

4.11.2016
PRVI PETEK

sv. Karel
(Drago)
Boromejski,
škof

Flp 3,17-4,1; Ps
122,1-5; Lk
16,1-8

5.11.2016
PRVA
SOBOTA

sv. Zaharija in
Elizabeta,
starša Janeza
Krstnika

6.11.2016
32. NEDELJA
MED LETOM
ZAHVALNA

bl. Monald
Koprski,
manjši brat

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Antonijo
Zadnik
Kapela
ob 7,30

ob 18.uri
za + družino
Supin

Kapela ob 7,30

ob 11.uri
za + dobrotnike
sv. Ane in
+ frančiškane

za + Anko Jurleka
po namenu darovalca

po namenu darovalca

ob 9. uri
za + Gregorič in
Brajnik
Kapela ob 7,30

za + Slavkota
ob 9. uri

ob 18.uri
za duše v vicah

Kapela ob 7,30
za + Eldo

ob 18.uri
za + Zlojutro
Mile

Kapela ob 7,30

po namenu darovalca

ob 18.uri
za + družino
Švab

Kapela ob 7,30
za dobrotnike in
samostansko
družino

ob 18.uri
za + Henrika
Stepančiča

po namenu darovalca

Flp 4,10-19; Ps
112,1-2.5-6.8.9;
Lk 16,9-15

po namenu darovalca

za + Henrika
Stepančiča

po namenu darovalca

2 Mkb 7,1-2.914; Ps 17,1.56.8.15; 2 Tes
2,16-3,5; Lk
20,27-38

ob 11.uri
v čast Svetemu
Duhu za
spreobrnenje
vseh grešnikov

ob 9. uri

za + Jordana
Prodan

ob 11.uri
za + Henrika
Stepančiča

31. NEDELJA MED LETOM, 30.10. * ŽEGNANJSKA
TOREK, 1.11. * VSI SVETI, slovesni in zapovedani praznik
Običajno ta dan obiščemo pokopališče, prižgemo svečo na grobu svojih
dragih rajnih in kaj zmolimo. Gremo k sveti maši, popoldne pa še zmolimo vse štiri
dele rožnega venca za rajne.
»NOVEMBERSKA PISMA« MANJ SVEČ, MANJ CVETJA – VEČ MOLITVE,
VEČ MAŠ ZA RAJNE
Vabimo vas, da se nam pridružite pri molitvi za rajne in da
darujete za sv. maše! Vzemite t.i. novembrsko pismo, vpišite
rajne, za katere želite, da skupaj molimo vsak petek ob
17,20 rožni venec in ob 18.uri darujemo mašo za rajne.
Polovico pisma z napisanimi nameni nam vrnite.
Same si te duše ne morejo pomagati; čas zasluženja je bil zanje končan s trenutkom
smrti. Pač pa jim lahko pomagamo mi, ki spadamo še k »potujoči Cerkvi«. S svojo
priprošnjo jim lahko pomagajo tudi zveličani v nebesih. Novi Katekizem Katoliške
Cerkve pravi: "Cerkev je že od prvih časov dalje častila spomin svojih rajnih ter
darovala priprošnje v njihovo korist, predvsem evharistično daritev, da bi potem, ko
so bili očiščeni, mogli priti v nebesa. Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in
spokorna dela v korist rajnim."
MAŠE ZA RAJNE IN DRUGI MAŠNI NAMENI
Sprejemamo za mašne namene za rajne in druge namene, pravtako za gregorjanske maše za rajne
(30 maš zaporedoma za rajnega, neprekinjeno vsak dan). Več o gregorjanskih sv. mašah 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.

NOVEMBER

Moja preteklost me ne skrbi več. Ona pripada Božjemu usmiljenju. Moja prihodnost mi še
ne dela skrbi. Ona pripada Božji previdnosti. Kar me skrbi in kar me izziva, je sedanjost,
ta pripada Božji milosti in predanosti mojega srca. (sv. Frančišek Asiški
***
Vsi se v večnost odpravljamo. Vse naše dejanje in nehanje, vse naše potovanje je hoja k našemu
grobu. Daljna priprava na smrt mora biti vse naše življenje. bl. Anton Martin Slomšek
***
Dokler živimo, se borimo, dokler se borimo, je to znamenje, da nismo podlegli in da v nas
prebiva dober duh. Če ob smrti ne boš zmagovalec, bodi vsaj bojevnik.(sv. Avguštin)
PRVI PETEK, 4.11. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 4.novembra, po maši ob 18. uri. V soboto, 7.novembra bomo
molitev sklenili z molitvijo za duhovne poklice ob 17.00 ter litanijami Matere
Božje in mašo ob 18. uri.
PRVA SOBOTA, 5.11. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 17.00
32. NEDELJA MED LETOM, 6.11. * ZAHVALNA NEDELJA
PONEDELJEK, 7. 11. * KATEHEZA MESECA od 19.00 do 20.15 v Monaldovi
dvorani : »ALI POTREBUJEMO ODREŠENJE«
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

