
 

24. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

9. 6. 2019 

BINKOŠTNA  

NEDELJA  

 
 

sv. Primož 
in Felicijan, 
mučenca 

Apd 2,1-11; Ps 

104,1.24.29-

30.31.34; Rim 

8,8-17 ali 1 Kor 

12,3-7.12-13; 

Jn 14,15-16.23-
26 

ob 9. uri 

za + Pierino in 
Josipa Kranjac 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za žive in + iz 
družine Krizan 

10. 6. 2019 
PONEDELJEK 

 
sv. Bogumil 
Poljski, škof 

 
Gal 4,4-7; Ps 
67,2-3.5-6.8; 
Lk 2,16-21 

Kapela ob 7.30 
za božje varstvo brata 

in sestre ter njune 
družine 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

ob 19. uri 

za splavljene 
otroke 

  11. 6. 2019 
TOREK 

 
 

 
sv. Barnaba, 
apostol 

2 Kor 1,18-22; 

Ps 

119,129.130.13

1.132.133.135; 

Mt 5,13-16 

 

 

Kapela ob 7.30 
za + Antona Ivičiča 

 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu darovalca 

 

 

ob 19. uri 
v čast sv. Antonu Pad. 
za zdravje družine ter 
spreobrnenje očeta in 

sinov 

 

 

12. 6. 2019 
SREDA 

 

bl. Jolanda, 
kneginja, 
tretjerednica, 
vdova, klarisa, 
opatinja 

 

2 Kor 3,4-11; 
Ps 
99,5.6.7.8.9; 
Mt 5,17-19 

 

Kapela ob 7.30 
za božje varstvo - dar 
za prvo sv. obhajilo 
p. Andrej ob 18.00 

za + Antona Ivičiča 

 
ob 19. uri 

v čast in zahvalo 
sv.Jožefu  

13. 6. 2019 
ČETRTEK 

 
sv. Anton 
Padovanski, 
manjši brat 

 
Iz 61,1-3; Ps 
18,8-11; Lk 
10,1-9 

Kapela ob 7.30 
za + Antona Ivičiča 

 

p. Andrej ob 18.00 
po namenu p. Andreja 

ob 88.letnici 

 

ob 19. uri 
v zahvalo  
sv. Antonu 

Padovanskemu 

14. 6. 2019 
PETEK 

 
sv. Valerij in 
Rufin, 
mučenca 

2 Kor 4,7-15; 
Ps 116,10-
11.15-16.17-
18; Mt 5,27-
32 

Kapela ob 7.30 
za blagoslov 
stanovanja 

 

p. Andrej ob 18.00 

za + Antona Ivičiča 

ob 19. uri 
v čast sv. Jožefu 
za novo službo in 
blagoslov pri delu 

15. 6. 2019 
SOBOTA 

 
sv. Vid, 
mučenec 

 
 

2 Kor 5,14-21; 

Ps 103,1-2.3-

4.8-9.11-12; Mt 

5,33-37 

Kapela ob 7.30 
za + Antona Ivičiča 
p. Andrej ob 18.00 
za + sina Andreja 

Penko 

ob 19. uri 

za Marijo in 
njeno družino 

16. 6. 2019 

SVETA 

TROJICA 

 
bl. Janez iz 
Parme, 
duhovnik 

 

Prg 8,22-31; 
Ps 8,4-5.6-
7.8-9; Rim 
5,1-5; Jn 
16,12-15 

ob 9. uri 
za + Antona Ivičiča 

 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 

za + Romana 
Starca 

 

 



BINKOŠTNA NEDELJA, 9.6. * TEKLE BODO REKE ŽIVE VODE 
 

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga je Bog podaril človeku, 
da mu stoji ob strani? Zakaj pa ne?! Sveti Duh daje človeku 
pogum, s svojo ljubeznijo in predanostjo nas spreminja, iz 
nas izvabi dobro in najboljše. Njegova bližina nas ozdravlja, 
nas potolaži. Je nekaj tihega in nežnega, kar moramo zaščititi 
– me pa tudi prav močno vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki  

me obdaja – in v katero se lahko vselej potopim. (Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje) 

STOLNICA, 9.6. ob 20.00 KONCERT klasične glasbe. Nastopila bosta violinist Ildar Gatov 

(Rusija) in z violo Yasumichi Iwaki (Japonska). 
 

PONEDELJEK, 10.6. * TRIDNEVNICA V ČAST SV. ANTONU PADOVANSKEMU 

ČETRTEK, 13.6.  * SV. ANTON PADOVANSKI (1195–1231) 

Slovesno somaševanje ob 19.00 bo vodil 

dr. p. Mihael Vovk. Po maši bo blagoslov otrok, 

Antonovih kruhkov in lilij, nato pa druženje 

v samostanskem atriju. 

Sveti Anton Padovanski je eden med najbolj  

priljubljenimi in poznanimi svetniki. Samo enajst  

mesecev po njegovi smrti ga je papež Gregor IX.(1227–1241) že razglasil za 

svetnika, kar je v zgodovini Cerkve najkrajši beatifikacijski postopek. Papež Pij 

XII. (1939–1958) ga je 16. januarja 1946 razglasil tudi za cerkvenega učitelja, kar 

dokazuje njegovo izjemno učiteljstvo ter veliko svetništvo. Anton Padovanski se je 

leta 1195 rodil v bogati plemiški družini v Lizboni na Portugalskem, njegovo krstno 

ime pa je bilo Fernando. Po dobri verski izobrazbi se je leta 1211 pridružil 

regularnim avguštinskim kanonikom v portugalski Coimbri in prejel mašniško 

posvečenje. Nekaj let pozneje je žaloval skupaj z ljudsko množico, ko so v Coimbri 

pokopali pet manjših bratov, misijonarjev, ki so jih v Maroku umorili muslimani. 

Dogodek ga je tako pretresel, da je sklenil, da bo prestopil v red manjših bratov in 

odšel v Afriko oznanjat vero. Leta 1220 je prišel k manjšim bratom v samostan v 

Coimbri in tam privzel ime Anton. Leta 1229 je verjetno obiskal Koper in 

ustanovil prvo skupnost Manjših bratov. Nato je odšel je v Maroko, da bi tam 

oznanjal Božjo besedo. Kmalu po prihodu v Afriko je hudo zbolel in je bil več 

mesecev priklenjen na posteljo. Vrnil se je domov na Portugalsko ter 1231 umrl.  

Je priprošnjik za izgubljene stvari - »najditelj izgubljenih stvari«, zavetnik 

zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rudarjev; je 

priprošnjik za srečen porod, proti neplodnosti, vročici, boleznim živine, 

brodolomu in proti vojnim stiskam.  

Dobrotljivi sv. Anton! Po božji dobroti, s katero si v vsaki stiski pomagal svojim 
zvestim častilcem, daj revežem kruh in nezaposlenim delo ter pomagaj vsem, ki se v 

katerikoli potrebi zatekajo k tebi. Oče naš …. 
 

»Skopuhovo srce je zaradi denarja vedno na trnih: s trudom si ga pridobiva, v strahu ga 
varuje, v bolečini izgublja.« (sv. Anton Padovanski) 

 

NEDELJA, 16.6. * SVETA TROJICA * DUH OZNANJA, KAR IMA SIN OD OČETA 


