42. teden
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28. NEDELJA
MED LETOM

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

sv. Dionizij,
škof in tovariši
mučenci

2 Kr 5,14-17; Ps
98,1-4; 2 Tim 2,813; Lk 17,11-19

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

Gal 4,22-24.2627.31-5.1; Ps
113,1-2.3-4.5.6-7;
Lk 11,29-32

11.10.2016
TOREK

sv. Janez
XXIII.,
papež,
tretjerednik

Gal 5,1-6; Ps
119,41.43.44.45.47.
48; Lk 11,37-41

12.10.2016
SREDA

sv.
Maksimiljan
Celjski,
mučenec

10.10.2016
PONEDELJEK

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Žarka in
Marico Mezgec

ob 11.uri
po namenu
darovalca (N)

Kapela
ob 7,30

ob 18.uri
ob obletnici
poroke Florjana
in Elizabete

po namenu darovalcaN.
za vse, ki so mi karkoli
pomagal v boleznii

Kapela
ob 7,30
po namenu darovalcaN.

za srečno
nosečnost

Gal 5,18-25; Ps 1,14.6; Lk 11,42-46

13.10.2016
ČETRTEK

bl. Honorat
Kozminski iz
Biale,
kapucinski
duhovnik

14.10.2016
PETEK

sv. Kalist,
papež in
mučenec

15.10.2016
PRVA
SOBOTA

sv. Terezija
Jezusova,
devica in
cerkvena
učiteljica

Ef 1,15-23; Ps 8,23.4-5.6-7; Lk 12,812

16.10.2016
29. NEDELJA
MED LETOM

sv. Hedvika,
kneginja

2 Mz 17,8-13; Ps
121,1-2.3-4.5-6.78; 2 Tim 3,14-4,2;
Lk 18,1-8

Ef 1,1-10; Ps 98,16; Lk 11,47-54

Ef 1,11-14; Ps 33,12.4-5.12-13; Lk
12,1-7

Kapela
ob 7,30
po namenu darovalca
N.
po namenu darovalca.

Kapela
ob 7,30
za + Dragana
po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Henrika
Valentiča – obl.

ob 18.uri

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

ob 18.uri
za + Cvetko

ob 18.uri
za + Marijo
Markovič
ob 18.uri
za + Dragana

po namenu darovalca

Kapela
ob 7,30
za + Draganapo
namenu darovalca

ob 9. uri
za zdravje in
božje varstvo v
družini

ob 18.uri
za zdravje in
božje varstvo
ob 11.uri
za + Borisa
Štoka

28. NEDELJA MED LETOM, 9.10 * POHVALA HLALEŽNEGA OZDRAVLJENCA

RAZTRGAJ MOJE VEZI
Mnogi mladi ne hodijo radi k sveti maši. Nekateri pravijo: »Ni mi všeč glasba, tudi
ljudje mi ne odgovarjajo.« Drugi se izgovarjajo: »Dolgočasno. Vedno isto.« In raje
ostanejo v postelji, saj tudi starši večinoma ne hodijo k sveti maši. Človek mora
imeti zelo dobre argumente, da to stvar postavi na vrh prednostnega seznama.
Pri sveti maši nam Bog naklanja največji dar. Podarja nam samega sebe! Ljudje
imamo pogosto izredne težave s podarjanjem in obdarovanostjo. Nekatera darila
mejijo na izsiljevanje. In pogosto je darilo »stvar«, katere se je kdo hotel znebiti.
Stvar je zavil s pentljo in mi jo podaril. Zdaj pa imam ta odpadek. Zato nekateri
ljudje neradi sprejemajo darila. Pravijo: »Raje si sam kaj kupim. Potem vem, kaj
imam in nisem nikomur ničesar dolžan!« Ali: »Nikomur se nočem zahvaljevati.«
Vprašaj se, ali bi raje živel v svetu, kjer vse dobiš samo za denar. Ali bi bilo lepo, če
ti nihče ne bi ničesar več podaril? Ali bi bil srečen, če ne bi mogel nikogar
obdarovati in razveseliti? Kako pusto bi bilo, če bi odpravili besedo »hvala«. Takšen
svet bi bil grozen. To ne bi bil samo hladen in nečloveški svet, bil bi tudi brezbožen
svet. Bog je neskončno radodaren. Iz čiste dobrote je svobodno ustvaril svet in
človeka. Podaril nam je življenje in nam je vedno blizu. Živimo od njegovih darov,
od njegove ljubeče naklonjenosti.
Gospod, sprejmi in prevzemi vso mojo prostost. Sprejmi moj spomin, moj razum in mojo voljo. Vse,
kar sem in kar imam, si mi podaril ti. Vse to ti vrnem in izročim. Naj nad vsem popolnoma
zavlada tvoja sveta volja. Daj mi le svojo milost in ljubezen do tebe in bogat bom zadosti in ne
bom prosil ničesar drugega več. (Ignacij Lojolski) Po: Youcat – molitvenik za mlade

ŽIVI ROŽNI VENEC
Namen Živega rožnega venca je zahvala Kristusu in Mariji, Božji
Materi, ter prošnja za velike potrebe vesoljne Cerkve, med katerimi
je na prvem mestu potreba in nujnost edinosti, pa tudi molitev za
obuditev novih duhovnih poklicev in za njihovo svetost. Letna
srečanja molivcev ŽRV, ki jih je vSloveniji 12.000, so na Brezjah na
»binkoštno soboto«. Pri Mariji Pomagaj pa za molivce ŽRV vsako
leto pripravljamo tudi »duhovne vaje«.Vabimo vas, da se tej globoki in tako potrebni
molitvi pridružite tudi vi. Kako lahko postanem del ŽRV? Svojo odločitev sporočite
na naslov: Živi rožni venec (ŽRV), Brezje 72, SI 4243 BREZJE tel: 041 505 427; e-pošta:
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
ČAS: v naši cerkvi 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.
leopold.grcar@rkc.si

TOREK, 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.
29. NEDELJA MED LETOM, 16.10. * BOG POMAGA DO PRAVICE
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

