32. teden
31.7.2016
18. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

sv. Ignacij
Lojolski,
duhovnik,
ustanovitelj
jezuitov

BOGOSLUŽNO
BRANJE
Prd 1,2,2.21-23; Ps
90,1-2.6-9; Kol 3,15.9-11; Lk 12,13-21

Jer 28,1-17; Ps
119,29.43.79.80.95.
102; Mt 14,13-21

2.8.2016
TOREK

sv. Marija
Angelska v
Porciunkuli

Jer 30,1-2.1215.18-22; Ps
102,16-21.29.2223; Mt 14,22-36

3.8.2016
SREDA

sv. Lidija,

PONEDELJEK

svetopisemska
žena

Jer 31,1-7; Jer
31,10.11-12.13; Mt
15,21-28

4.8.2016
ČETRTEK

sv. Janez
Marija
Vianney,
duhovnik

Jer 31,31-34; Ps
51,12-13.14-15.1819; Mt 16,13-23

5.8.2016
PRVI PETEK

sv. Ožbolt,
kralj

Jer 31,31-34; Ps
51,12-13.14-15.1819; Mt 16,13-23

6.8.2016
PRVA
SOBOTA
7.8.2016
19. NEDELJA
MED LETOM

Jezusova
spremenitev
na gori
sv. Just Španski,
mučenec

sv. Kajetan,
duhovnik

ob 7. uri

po namenu – po
Marijinih namenih

ob 9. uri

ob 11. uri
za novokrščenko

za + starše Kalister
in sestro

sv. Alfonz
Marija Ligvorij,
škof in cerkveni
učitelj

1.8.2016

SVETE MAŠE

Dan 7,9-10.13-14;
Ps 97,1-2.5-6.9; 2
Pt 1,16-19; Lk 9,2836
Mdr 18,6-9; Ps
33,1.12.18-19.2022; Heb 11,1-2.8-19
ali 11,1-2.8-12; Lk
12,32-48 ali 12,3540

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

ob 19.uri
za + Klavdia
Starc in starše

Kapela
ob 7,30
po namenu
darovalca

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

ob 19.uri

Kapela
ob 7,30

ob 19.uri
za + Bruna
Stepana

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

ob 19.uri
za + mamo
Amalijo in sestro
Milico Kuštrin

ob 9. uri
za + starše
Sedmak

ob 11. uri
po namenu
darovalca

po namenu
darovalca

ob 19.uri
po namenu
darovalca
ob 19.uri
po namenu
darovalca

18. NEDELJA MED LETOM, 31.7. * JEZUS SVARI PRED LAKOMNOSTJO
PONEDELJEK, 1.8. * KONCERT v samostanskem atriju ob 20.00
ruskih romanc, italijanskih arij in kancon ter violinskih biserov.
TOREK, 2.8. * SV. MARIJA ANGELSKA V PORCIUNKULI
800 LETNICA PORCIUNKULSKEGA ODPUSTKA
2. avgusta praznujemo Porciunkulo. Sv Frančišek Asiški je iz
posebne ljubezni do preblažene Device s svojsko vnemo skrbel za
cerkvico, ki je posvečena Marij Angelski in se imenuje Porciunkula.
Tu so začetki njegovega reda, reda klaris in tu je tudi srečno zaključil
svoje zemeljsko življenje. Tu je prejel znani porciunkulski odpustek,
ki so ga papeži potrdili in raztegnili na ves svet. Za dosego
popolnega odpustka moramo izpolniti naslednje pogoje: opraviti
spoved, prejeti sv. obhajilo, moliti po papeževem namenu in da
nismo navezani na katerokoli greh ter obiskati cerkev. Odpustek je mogoče dobiti v
vseh cerkvah in javnih kapelah.
Več o PORCIUNKULSKEM ODPUSTKU v knjižici »PORCIUNKULA – ob 800
letnici odpustka. Cena: 3€.
MOLITEV K MARIJI ANGELSKI
Marija Angelska, ki že toliko stoletij prebivaš v Porciunkuli, usliši molitev svojih otrok, ki z
zaupanjem prihajajo k Tebi. O, Gospa Angelska, po priprošnji sv. Frančiška nam daj, da
dosežemo odpuščanje naših grehov.Pomagaj naši volji, da bomo daleč od greha, daleč od
brezbrižnosti, da bomo vredni imenovati Te naša Mati.Blagoslovi naše hiše, naše delo, naš
počitek. Podeli nam tisti mir, ki ga je moč občutiti med starodavnimi zidovi porciunkule.
Kjer se sovraštvo, krivica in jok zaradi ponovnega najdenja Ljubezni spreminjajo v veselo
pesem, kakor pesem Tvojih angelov in sv. Frančiška. Pomagaj vsakemu, ki je brez pomoči, ki
nima kruha,tistim, ki so v nevarnostih in v skušnjavah, žalosti in
obupu, v bolezni in na smrtni postelji. Blagoslovi vse človeštvo, da
bi ljudje, ko bodo spoznali, da so Božji in Tvoji otroci, odkrili v
Ljubezni resnični Mir in resnično Dobro! Amen.
***

p. Marjan Čuk, OFM, prokurator, vikar in ekonom je od
1.8. naprej član naše samostanske družine. Dobrodošel!
***

PRVI PETEK, 5.8. * MOLITEV ZA DOMOVINO
Vabimo k molitvi za domovino s 24 urnim češčenjem Najsvetejšega, ki se bo začela na prvi
petek, 5. avgusta, po maši ob 19. uri. V soboto, 6. avgusta bomo ob 18.uri molili za nove
duhovne poklice. Molitev bomo sklenili s petimi Litanijami Matere Božje in mašo ob 19.00.

PRVA SOBOTA, 6.8. * MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE OB 18.00
19. NEDELJA MED LETOM, 7.8. * PRAVIČNI SO VEDNO ZAUPALI BOGU
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! Obnovo lahko
podprete tudi z donacijo 0,5% dohodnine. Restavriranje kapele sv. Antona: Klavdio Antonaz:
5.025,00€, restavratorji iz Maribora: 6.500,00€. Obnova fasade na Destradijevem trgu: 16.984,90 €.
Postavljeni oder za streho in že izvedena vsa pripravljalna in organizacijska dela na gradbišču
(pridobivanje soglasij, dovoljenj, varnostni načrt s shemo ureditve gradbišča) predstavlja strošek v višini
cca 17% od ponudbene vrednosti: privarčevali smo 17%.
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

