33. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

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

ob 9. uri
za + starše
Sedmak

sv. Dominik,
duhovnik,
ustanovitelj
dominikancev

Ezk 1,2-5.24-28; Ps
148,1-2.11-14; Mt
17,22-27

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak
za + fr. Lucija in
sestro Ivanko

9.8.2016
TOREK

sv. Terezija
Benedikta od
Križa (Edith
Stein),redovnica,
mučenka,
sozavetnica
Evrope

EstG 14,1.35.12.14; Ps 96,1-2;
Jn 4,19-24

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

po namenu darovalca

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

10.8.2016
SREDA

sv. Lovrenc,
diakon,
mučenec

2 Kor 9,6-10; Ps
111,1-2.5-9; Jn
12,24-26

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

ob 19.uri
za zdravje Anice
P.

11.8.2016
ČETRTEK

sv. Klara,
ustanoviteljica
klaris

Ezk 12,1-2; Ps
78,56-57.58-59.6162; Mt 18,21-19,1

12.8.2016
PETEK

sv. Ivana
Frančiška
Šantalska,
redovnica

Ezk 16,1-15.60.63
ali Ezk 16,59-63; Iz
12,2-3.4.5-6; Mt
19,3-12

13.8.2016
SOBOTA

sv. poncijan,
papež in
Hipolit,
duhovnik,
mučenec

Ezk 18,1-10.13.3032; Ps 51,12-13.1415.18-19; Mt 19,1315

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

sv. Maksimiljan
Kolbe, minorit,
mučenec

Jer 38,4-6.8-10; Ps
40,2.3.4.18; Heb
12,1-4; Lk 12,49-53

ob 9. uri
za + Ivanko
Divjak

7.8.2016
19. NEDELJA
MED LETOM
8.8.2016
PONEDELJEK

14.8.2016
20. NEDELJA
MED LETOM

sv. Kajetan,
duhovnik

po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Ivanko Divjak

po namenu darovalca

po namenu darovalca

ob 11. uri
za + Ivanko
Divjak
ob 19.uri
za blagoslov in
uspešen
zaključek študija
ob 19.uri

ob 19.uri

za + fr. Lucija in
sestro Ivanko

ob 19.uri
za zdravje in
božje varstvo
ob 19.uri

za + moža Marka
Klemenca

ob 11. uri
za + Ano in
Benedikta
Pribac in ostale
rajne

19. NEDELJA MED LETOM, 7.8. * PRAVIČNI SO VEDNO ZAUPALI BOGU
»Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.«
(prim. Lk 12,40)

Jezus nas ni na nič tako izrecno opomnil kot na to, naj bomo pripravljeni na smrt.
Bodite pripravljeni! Ne veste ne ure ne dneva, kdaj pride Gospod. Če se hočemo
pripraviti na smrt, potem se varujmo vsakega krivičnega imetja. Sveti Bernard se je
pred vsakim dejanjem vprašal: »Bi to storil, če bi moral čez nekaj minut umreti?«
Zato poravnajmo storjeno krivico tako hitro, kot je le mogoče. Kdo ve, če bomo
kasneje še mogli to storiti. Prizadevajmo si, da bomo vedno v milosti in prijateljstvu
z Bogom, da nas ne bo, ko bomo stopili pred Boga, nobena veriga greha vezala na ta
svet, potem nam bo nekoč umiranje lahko tako kot velikemu cerkvenemu učitelju
Hieronimu, ki je svojim prijateljem, ko so ga prišli pripravit na smrt, rekel: »Mi
prinašate veselo oznanilo, da bom kmalu umrl? Bog vam poplačaj to veselo vest,
kajti ni težko umreti, če si se v svojem življenju učil umirati. Ne ljubite nič tako kot
Jezusa Kristusa. Molite in izvedeli boste, kako sladko je umreti, če se potrudimo
pravično in pobožno živeti.« Kdor trdi, da je najbolje nezavedno pasti v objem smrti
in umreti brez vere, ta trdi, da je bolj beden in nesrečen kot pitana živina, ki jo z
zavezanimi očmi peljejo v zakol. Mi pa verujemo v večno življenje! Zato je prav, da
živimo drugače; živimo tako, da smo vsak hip brezskrbno pripravljeni na prihod Sina
človekovega. Po: A. M. Slomšek
ČETRTEK, 11.8. * SV. KLARA (1193 – 1253), ustanoviteljica klaris
Po nasvetu sv. Frančiška je Klara ustanovila red klaris. Pravila reda
so narekovala strogo ločenost od sveta in popolno uboštvo, da bi
lahko tem bolje živele življenje Jezusa Kristusa in njegovo trpljenje.
Sv. Klara je zavetnica televizije. Umrla je leta 1253. Slikarji jo
prikazujejo z monštranco v rokah, ker je nekoč rešila samostan pred
Saraceni, ki so oblegali Assisi, tako, da je na vrata prinesla posodo,
v kateri je bilo Najsvetejše.
TOREK, 9.8. * SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (Edith Stein)
(1891 - 1942), karmeličanka, sozavetnica Evrope
»Človeške tolažbe ni, toda tisti, ki naloži križ, zna breme narediti sladko
in lahko..«
»Naša ljubezen do ljudi je mera naše ljubezni do Boga. Za kristjane – pa ne
samo zanje – ni 'tujih ljudi'. Kristusova ljubezen ne pozna meja.«
»Kdor išče resnico, ta išče Boga, pa če mu je to jasno ali ne.«
»Križ ni sam sebi namen, marveč sredstvo, da dospemo do polnosti
življenja.
20. NEDELJA MED LETOM, 14.8. * ZA JEZUSA SE JE TREBA ODLOČITI

p. Marjan Čuk, OFM, prokurator, vikar in ekonom je od 1.8.naprej
član naše samostanske družine. Slovesen sprejem bo 14.8.pri obeh
mašah. Dobrodošel!
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 €. 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

