18. teden
30.4.2017
3. VELIKONOČNA

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Jožef
Kotolengo,

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

Apd 2,14.22-33;
Ps 16,1-2.5.711; 1 Pt 1,1721; Lk 24,13-35

za + Marjana
Zajca
ob 9. uri
po namenu

ob 11.uri
za + starša
Ferčec

NEDELJA

duhovnik in
redovnik

1.5.2017

sv. Jožef
Delavec

1 Mz 1,26-31;
2,1-3 ali Kol 3,1415.17.23-24; Ps
89,2-4.12-16; Mt
13,54-58

ob 9. uri
za + Marjana
Zajca

2.5.2017
TOREK

sv. Atanazij,
škof in cerkveni
učitelj

Apd 7,51-8,1;
Ps 31,3-4.67.8.17.21; Jn
6,30-35

ob 11.uri
po namenu
Florjana in
Elizabete
ob 18.uri

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca

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

sv. Filip in
Jakob, apostola

1 Kor 15,1-8;
Ps 19,2-5; Jn
14,6-14

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca

ob 18.uri

3.5.2017
SREDA

PONEDELJEK

4.5.2017
ČETRTEK

sv. Florijan
(Cvetko),
mučenec

Kapela ob 7,30

Apd 8,26-40; Ps
v dober namen
66,8-9.16-17.20;
za + Marjana
Jn 6,44-51

Zajca

Apd 9,1-20; Ps
117,1.2; Jn
6,52-59

5.5.2017
PRVI PETEK

sv. Angel,
redovnik in
mučenec

6.5.2017
PRVA
SOBOTA

sv. Dominik
Savio, dijak

Apd 9,31-42;
Ps 116,12-17;
Jn 6,60-69

sv. Gizela,
opatinja

Apd 2,14.36-41;
Ps 23,1-6; 1 Pt
2,20-25; Jn
10,1-10

7.5.2017
4. VELIKONOČNA
NEDELJA
DOBREGA

PASTIRJA

Kapela ob 7,30
za + Marjana
Zajca
Kapela ob 7,30
za dobrotnike in
samostansko družino
za + Marjana Zajca

za + Marjana
Zajca
ob 9. uri
za + Franca Grlj

za zdravje
Davida,
Mateje in
Matija

ob 18.uri
za + Viktorja
Bubnič
ob 18.uri
za +
tretjerednike
KB OFS Koper

ob 18.uri
za častilce
prvih sobot

ob 11.uri
za + Ivana in
Antonijo
Jerman

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 30.4. * ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

Gospod, daj, da na priprošnjo device Marije Sveti Duh v nas
vžge isto gorečnost, ki sta jo izkusila učenca na poti v Emavs, in
naj v našem življenju obnovi evharistično občudovanje sijaja in
lepote, ki ju izžareva bogoslužni obred kot učinkovito znamenje
neskončne lepote skrivnosti samega Boga. Učenca sta vstala in
se hitro vrnila v Jeruzalem, da bi delila veselje z brati in
sestrami v veri. Resnično veselje je v spoznanju, da Gospod
ostaja med nami, da je zvesti sopotnik našega potovanja. Evharistija nam odkriva, da
Kristus, umrli in vstali, živi danes v skrivnosti Cerkve, ki je njegovo telo. Mi smo priče te
skrivnosti ljubezni. Zaželimo drug drugemu, da bomo odšli polni veselja in čudenja
naproti sveti evharistij, da bomo izkusili in drugim oznanjali resničnost besed, s katerimi
se je Jezus poslovil od svojih apostolov: »Jaz sem z vami vse dni do dovršitve sveta.«
Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja

ČETRTEK, 4.5. * SREČANJE FSR – OFS OB 18.30
Gost večera bo br. Mirko Potočnik OFS iz KB OFS Piran.
PRVI PETEK, 5.5. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo vas k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo
začela na prvi petek, 5. maja, po maši ob 18. uri. V soboto, 6. maja bomo molitev
sklenili z molitvijo za duhovne poklice ob 17.00 ter litanijami Matere Božje in
mašo ob 18. uri.
PRVA SOBOTA, 6.5. * PRVOSOBOTNA POBOŽNOST IN MOLITEV ZA
DUHOVNE POKLICE OB 17.00
ŠMARNICE
Mesec maj je kot Marijin mesec primeren, da poglobimo svoj pogled na
Marijo. V zgodovini so si pogosto postavljali vprašanje, ali je Marija, to
preprosto judovsko dekle, le neke vrste katoliška »boginja«. Če primerjamo
katoliško pojmovanje »nebeščanov« z drugimi velikimi verstvi, kot sta
hinduizem, budizem , pa tudi s poganskimi pojmovanji, morda lahko najdemo
celo res kakšno podobnost tudi z grškim Olimpom bogov in rimskim panteonom, a različnost
katoliškega razumevanja je neprimerno večja. V krščanstvu govorimo o dveh popolnoma
različnih kategorijah, zato govorimo o posebnosti krščanstva v odnosu do vseh drugih verstev. V
krščanstvu vse stavimo na osebnega Boga. Na duhovno osebno bitje, ki se osebno srečuje z
vsakim človekom. Bog v krščanstvu ni neko vsesplošno, vseobsegajoče božanstvo. V raznih
drugih verstvih se hitro zabriše meja med bogom in drugimi bitji. V krščanstvu je razlika zelo
jasna. Zato Marija ni nikakršna boginja v grškem ali rimskem smislu, ampak je navaden,
ustvarjen človek. Je Božja stvaritev, kakor smo vsi drugi ljudje. Enako tudi svetniki. V
krščanstvu ne častimo Marije in svetnikov kakor bogov, ampak kot ljudi, ki so se izkazali v
svojem življenju s svetim življenjem, se na tak način približali kot prijatelji Bogu in so mu tudi
po smrti, po našem prepričanju, blizu. Zato se k njim (k Mariji še posebej v mesecu maju, v času
šmarničnih pobožnosti) zatekamo s priprošnjo, ne pričakujemo pa, da bi Marija ali svetniki sami
izpolnili naše prošnje. Tudi častimo jih ne v istem smislu kot Boga. Po: M. Turnšek, Ognjišče 588
Kapitalizem brez človečnosti, solidarnosti in pravičnosti je brez morale in tudi brez prihodnosti.
(Reinhard Marx)

4. VELIKONOČNA, 7.5. * NEDELJA DUHOVNOH POKLICEV

