NEDELJA, 26. 7 SVETI JOAHIM IN ANA, STARŠA DEVICE MARIJE

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

19. 7. 2020
16. NEDELJA
MED LETOM

Arsenij
Veliki
puščavnik

Mdr 12,13.1619; Ps 86,5-6.910.15-16;
Rim 8,26-27;
Mt 13,24-43

20.7.2020
PONEDELJEK

Apolinarij
škof

Iz 1,11-17;
Ps 50,8-9.1617.21.23;
Mt 10,34-11,1

21. 7. 2020
TOREK

Lovrenc iz
Brindisija
cerk. uč.

Iz 7,1-9;
Ps 48,2-8;
Mt 11,20-24

22. 7. 2020
SREDA

Marija
Magdalena
SP žena

Iz 10,5-7.13-16;
Ps 94,5-6.7-8.910.14-15;
Mt 11,25-27

23. 7. 2020
ČETRTEK

Brigita
Švedska
redovnica

Iz 26,7-9.12.1619; Ps 102,1314.15.16-18.1921; Mt 11,28-30

po namenu

Krištof
mučenec

Iz 38,1011.12.16;
Mt 12,1-8

po namenu

ob 19. uri
KM-5

Jakob
Starejši
apostrol

Mih 2,1-5;
Ps 10,1-2.3-4.78.14;
Mt 12,14-21

p. Andrej

po namenu

ob 19. uri

Joahim
in Ana
strarša DM

Mdr 12,13.1619; Ps 86,5-6.910.15-16;
Rim 8,26-27;
Mt 13,24-43

ob 9. uri
Na čast
Sv. Joahimu in
Ani za zdravje

30. teden

24. 7. 2020
PETEK

25. 7. 2020
SOBOTA
26. 7. 2020
ANINA NEDELJAKRIŠTOFOVA

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za službo in
blagoslov

ob 11. uri
za + Tea Jurak

ob 19. uri
po namenu

za mamino
spreobrnjenje,
notranje ozdravljenje,
mir in blagoslov (KM1)

p. Andrej

ob 8. uri
KM-2

p. Andrej

po namenu

p. Andrej

po namenu
p. Andrej

p. Andrej

ob 19. uri
KM-3

ob 8. uri
KM-4

KM-6

ob 11. uri
za + Tea Jurak

ob 19.uri
na čast Sv. Ani

Prvi življenjepis Marijinih staršev Ane in Joahima
sega v drugo stoletje in ga je v apokrifnem
»Jakobovem protoevangeliju« popisal spreobrnjen
Jud, ki ni poznal Svete dežele. Oba, Ana in Joahim,
naj bi bila kraljevega, Davidovega rodu. Bila sta
pobožna in plemenitega značaja, zato sta kmalu po
poroki svoje premoženje razdelila na tri dele: enega
sta namenila za svetišče, drugega za ubožce,
tretjega pa sta obdržala za svoje preživetje. Bog je tudi njiju preizkušal s »sramoto«
nerodovitnosti: dvajset let nista imela otrok. Zaobljubila sta se, da ga bosta, če bo
Bog uslišal njuno prošnjo in jima dal potomca, posvetila njemu. Zadnja žalostna
preizkušnja je Joahima doletela, ko je veliki duhovnik odklonil njegov daritveni dar
prav zaradi tega, ker z ženo nista dala izvoljenemu narodu potomcev. Potrt in
osramočen se je za štirideset dni zatekel k svoji čredi v puščavo. Tu se je postil in
molil k Bogu. V tem času se Ani na vrtu prikaže angel in ji razodene, da so njene
molitve uslišane, saj ji bo Bog dal otroka, po katerem bo njen rod blagoslovljen po
vsem svetu. Podobno razodetje doživi tudi Joahim, ki se nato vesel vrne k svoji
ženi. »Znamenito« je njuno srečanje, objem in poljub pri tempeljskih zlatih vratih v
Jeruzalemu. Deklici, ki se jima je rodila, sta dala ime Marija ter jo skrbno vzgajala.
Izročilo pravi, da sta jo, tri leta staro, izročila v varstvo duhovnikov v templju. Njuna
vloga je bila s tem dopolnjena, začelo pa se je poslanstvo njune hčerke Marije:
postala je mati obljubljenega Mesija.
Ime: Ime Ana izhaja iz hebrejskega Hannah in pomeni »ljubkost, milina, milost,
ljubezen, molitev«. Ime Joahim pa je sorodno hebrejskemu Jehohanan »Jahve je
bil milostljiv«. Sv. Ana je zavetnica mater in vseh, ki si želijo postati matere.

SVETE MAŠE NA PRAZNIK SVETE ANE:
ob 9.00 P. Marjan Čuk
ob 11.00: (slovensko-italijansko) dr. p. Miran Špelič
ob 19.00 p. Marjan Čuden, provincialni minister
slovesno somaševanje
VSE NEDELJSKE MAŠE BODO
ZUNAJ V SAMOSTANSKEM ATRIJU
PO VSAKI MAŠI BO V ATRIJU SREČANJE OB ANINIH KRUHKIH IN
DRUGIH DOBROTAH.
Priporočamo se dobrim gospodinjam za pecivo in druge prigrizke in
gospodarjem pa za kakšno dobro kapljico.
POVABITE ŠE DRUGE.
V NEDELJO, 26. JULIJA je tudi Krištofova nedelja
in bomo po maši blagoslavljali avtomobile. Podprimo
naše misijonarje s svojimi darovi v akciji MIVA.

