41. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

SVETE MAŠE

Iz 5,1-7; Ps
80,9.12.13-14.1516.19-20; Flp 4,69; Mt 21,33-43

ob 9. uri
v čast Sv. Duhu
za božje varstvo
modrost hčere

sv. Dionizij, škof in
tovariši mučenci

Jon 1,1-2,1;2,11;
Jon 2,2-5.8; Lk
10,25-37

Kapela ob 7.30

10. 10. 2017
TOREK

sv. Danijel in
tovariši, manjši
bratje, mučenci v
Maroku

Jon 3,1-10; Ps
130,1-2.3-4.7-8;
Lk 10,38-42

11. 10. 2017
SREDA

sv. Janez XXIII.,
papež, tretjerednik

8. 10. 2017
27. NEDELJA
MED LETOM

9. 10. 2017

sv. Pelagija,
spokornica

PONEDELJEK

12. 10. 2017
ČETRTEK

sv. Maksimiljan
Celjski,
mučenec

Jon 4,1-11; Ps
86,3-4.5-6.9-10;
Lk 11,1-4

Mal 3,13-20; Ps 1,14.6; Lk 11,5-13

bl. Honorat
Kozminski iz Biale,
kapucinski
duhovnik

Jl 1,13-15;2,1-2;
Ps 9,2-3.6.16.8-9;
Lk 11,15-26

14. 10. 2017
SOBOTA

sv. Kalist, papež in
mučenec

Jl 4,12-21; Ps
97,1-2.5-6.11-12;
Lk 11,27-28

15. 10. 2017
28. NEDELJA
MED LETOM

sv. Terezija
Jezusova, devica
in cerkvena
učiteljica

Iz 25,6-10; Ps
23,1-6; Flp 4,1214.19-20; Mt
22,1-14 ali 22,110

po namenu
biseromašnika
p. Andreja
za družine vsega
sveta

za mir v svetu
p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 18.uri
za + Jordana
Lakoseljaca

Kapela ob 7.30

ob 18.uri

po Marijinih namenih
p. Andrej: po namenu
darovalca

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

Kapela ob 7.30
v zahvalo in
priprošnjo za
nadaljnjo pomoč
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30
po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

13. 10. 2017
PETEK

ob 11. uri

Kapela ob 7.30
za + Henrika
Valenčiča
p. Andrej: po namenu
darovalca

Kapela ob 7.30

ob 18.uri
po namenu
fotografa
Ubalda

ob 18.uri
za Elizabeto
in Florjana
ob 20 letnici
poroke
ob 18.uri
za + Marijo
Mastnak

ob 18.uri

po namenu
darovalca
p. Andrej: po namenu
darovalca

za Elizabeto in
Florjana ob 20
letnici poroke

p. Andrej: po namenu
darovalca

ob 11. uri

ob 9. uri
za + starše
Kalister in + sestro

v čast
Svetemu
Duhu

27. NEDELJA MED LETOM, 8.10 * GOSPOD BO DAL VINOGRAD V NAJEM DRUGIM
BISERNA MAŠA p. ANDREJA Vovka bo ob 11. uri. Biseromašni pridigar bo p. Marjan
Čuden, provincialni minister.

MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober nas z molitvijo in premišljevanjem rožnega venca
vzpodbuja k naši osebni molitvi. Morda že od zgodnjega otroštva
naprej nisi več molil. Morda ti je molitev sploh že povsem tuja.
Ali pa so ti rekli, da je težko moliti oziroma da se tako in tako ne splača? Morda se bojiš, da Bog
ne bo uslišal tvoje molitve. Morda pa si slišal o močnih občutkih, ki jih kdo doživlja pri molitvi,
in se bojiš, da bi bil razočaran. A vse to te ne sme ovirati pri molitvi. Naredi majhen korak! Ti
znaš moliti. Bog, h kateremu lahko moliš in ki ti hoče govoriti, te pozna. Bog ti je povsem blizu.
Pozna te bolje, kakor ti poznaš samega sebe, in ti je bližje, kakor si ti samemu sebi. Jezus je
učlovečeni Bog, ki hoče prebivati v tvojem srcu. Tu te pričakuje. Tu ga lahko iščeš in najdeš. Tu
te hoče nagovoriti. Pozna te in te ljubi kakor nihče drug. Smeš se mu izročiti z vsem svojim
življenjem, z vsem lepim in težkim, s svojim veseljem in svojo bolečino, skratka z vsem, kar te
veseli, in vsem, kar te teži in česar te je sram. Molitev pomeni, da se Bogu povsem izročiš.
Molitev pomeni, da znaš molčati in poslušati. Pomeni, da sprejmeš Boga v svoje vsakdanje
življenje, v svoje bitje in svoj spomin, v vse, kar misliš, govoriš in delaš. Bog je že storil veliki
korak k tebi. Stori tudi ti vsaj majhen korak k Bogu. Poskusi vsaj v tem mesecu z molitvijo
obuditi stik z Bogom in nebeško materjo Marijo. Spoznal-a boš, da lahko blagodejno vpliva nate.
Po: Youcat – Molitvenik za mlade

V naši cerkvi molimo rožni venec ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih, petkih in
sobotah ob 17,20. SKUPNI NAMENI: ob ponedeljkih za žive in + iz oltarnega
občestva sv. Ane, ob torkih za vse izgubljene in ob petkih za ohranitev božjega
stvarstva.
PONEDELJEK, 9. 10. * PROCES ODPUŠČANJA
V ponedeljek , 9. oktobra, pri Sv. Ani v Kopru, ob 18.45 začenjamo PROCES
ODPUŠČANJA. Program je namenjen vsem, ki si želijo prehoditi pot od zamere,
ranjenosti, krivice, do milosti odpuščanja. Je klic k osebni svobodi, kjer dovolim, da
krivica odide iz mojega življenja. Prvi večer je uvodno srečanje in je namenjeno
vsem, ki jih ta tema zanima, da dobite potrebne informacije in se lažje odločite za
nadaljnji proces, ki vsebuje potem še 8 srečanj. Voditelja programa sta s. Mateja
Kraševec in p. Marjan Čuk.
SREDA, 11.10. * SV. JANEZ XXIII., papež, tretjerednik
Ko je bil v bogoslovju, je vstopil v tretji red sv. Frančiška. Boril se je proti
izkoriščanju delavcev. Prizadeval si je za boljše odnose med ljudmi.Med
II.svetovno vojno je veliko pomagal vsem trpečim in, med drugim, je rešil
smrti poln vlak Judov. Kot papež Janez XIII., papež dobri, je vnel Cerkev s
svojim mladostnim duhom.
ČETRTEK, 12. 10. * RITEM SRCA 2017
Radio Ognjišče vabi na Ritem srca 2017 - festival sodobne krščanske glasbe, ki bo 12. okt. ob 19.30 v športni
dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice so po 5 €. Na voljo so: na Radiu
Ognjišče (01 512 11 26), v prodajalnah Založbe Ognjišče in uro pred festivalom.
SOBOTA, 14.10. * ROMANJE V STIČNO na slovensko - hrvaško srečanje. Prijavite se! Tu bo
slovensko praznovanje 100. obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi. Na praznovanje so povabljeni tudi vernike iz
sosednje Hrvaške. Skupaj se bomo Bogu zahvalili za vse milosti, ki jih prejemamo po Marijinih rokah.

28. NEDELJA MED LETOM, 15.10. * VSI SMO POVABLJENI NA NEBEŠKO SVATBO

