
32. teden 
GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE 
SVETE MAŠE 

4. 8. 2019 

18. NEDELJA 

MED LETOM 

 

sv. Janez 
Marija 

Vianney, 
duhovnik 

 

Prd 1,2,2.21-23; 

Ps 90,1-2.6-9; 

Kol 3,1-5.9-11; 

Lk 12,13-21 

ob 9. Uri 
za + p. Evgena ob 

rojstnem dnevu 
p. Andrej ob 10.00 

za + Marijo Mavreti 
Ivičič 

ob 11. uri 
za + Antonija 

Ivano in Jožefa 
Pribac 

5. 8. 2019 
PONEDELJEK 

 
Marija 

Snežna 

4 Mz 11,4-15; Ps 

81,12-13.14-

15.16-17; Mt 

14,13-21 

Kapela  
p. Andrej ob 18.00 

za + Marijo Mavreti Ivičič 

ob 19. uri 
za + Ano 
Orlovac 

6. 8. 2019 
TOREK 

 
Jezusova 

spremenitev 
na gori 

 

Dan 7,9-10.13-

14; Ps 97,1-2.5-

6.9; 2 Pt 1,16-

19; Lk 9,28-36 

 

Kapela ob 7.30 
Za + Rok Nives (obl)  

p. Andrej ob 18.00 
za + Marijo Mavreti 

Ivičič  

 

 

7. 8. 2019 
SREDA 

Sikst II, papež 
in mučenec 

 

 

4 Mz 13,1-2.25-

14,1.26-29.34-35; 

Ps 106,6-7.13-

14.21-22.23; 

 Mt 15,21-28 

Kapela 
 

p. Andrej ob 18.00 
za + Marijo Mavreti 

Ivičič 
 

 

ob 19. uri 
v zahvalo 

8. 8. 2019 
ČETRTEK 

 

sv. Dominik, 
ustanovitelj 

dominikancev 

4 Mz 20,1-13; 

Ps 95,1-2.6-

7.8-9; Mt 

16,13-23 

Kapela ob 7.30 
za +br. Lucija ter sestri 

Marijo in Ivanko 

 

p. Andrej ob 18.00 
za + Marijo Mavreti 

Ivičič 
 

 

9. 8. 2019 
PETEK 

Sv. Terezija B. 
od Križa (Edit 

Stein) 

EstG 14,1.3-

5.12.14; Ps 

97,1-2; Jn 

4,19-24 

Kapela 
p. Andrej ob 18.00 
za + Marijo Mavreti 

Ivičič 

ob 19. uri 
za + Lucijana 

Gažič in Pucek 
Kristjana in 

Viktorja 

10. 8. 2019 
SOBOTA 

 
sv. Lovrenc, 

diakon in 
mučenec 

 

 

2 Kor 9,6-10; 

Ps 112,1-2.5-

9; Jn 12,24-

26 

 

Kapela  
p. Andrej ob 18.00 
za + Marijo Mavreti 

Ivičič 

ob 19. uri 
za božje varstvo 
in pomoč sestri 

11. 8. 2019 

19. NEDELJA 

MED LETOM 

 

 

Sv. Klara 
Asiška, 

ustanoviteljica 
klaris 

Mdr 18,6-9; Ps 

33,1.12.18-

19.20-22; Heb 

11,1-2.8-19; Lk 

12,32-48 

ob 9. Uri 
za + Danka 

Škrgata 
p. Andrej ob 10.00 

za +br. Lucija in sestri 
Marijo in Ivanko 

ob 11. uri 
za zdravje brata 

in nečaka 
(namesto 5.8.) 

  OB SLOVESU OD P. BORISAA         

 
SPOŠTOVANI GOSPOD PATER BORIS! 
Nič ne pomaga, treba se je posloviti. Bosmans je 
zapisal: »Verujem, da je Bog vir vsega dobrega. 
Bog ni dobi človek, toda z vsakim dobrim človekom 
nam prihaja naproti!« Tako ste nam Vi, pater Boris, 
prihajali naproti vsa ta leta preživeta pri sv. Ani v 
Kopru! Neutrudno ste se angažirali pri obnovi 
cerkve in samostanskih prostorov. Nadvse pa ste 
nas s svojimi talenti bogatili in izgrajevali na 
duhovnem področju. Uspelo vam je oživiti kar nekaj 
skupin, ki bogatijo versko življenje verujočih tudi z 
bolj ali manj oddaljenih naselij Kopra. Ne bomo 
prešli v naštevanje vsega, smo vam pa za ves vaš 
trud in razumevanje iskreno hvaležni. Bog lonaj za 
vse. Za na prej pa naj korajža velja, kot nas je 
spodbujal sveti papež Janez Pavel II. Želimo vam 
obilo božjega blagoslova in Marijinega varstva ne 
vseh vaših nadaljnjih poteh. 
Oprostite nam naše manjše ali pa večje nerodnosti 
ali če smo vas kdaj prizadeli. 
Bog vas živi vam kličemo vsi, ki oblikujemo oltarno 
občestvo Sv. Ane v Kopru in vsi drugi dobri ljudje. 

Dovolite, da vam posredujemo še droben nasvet in željo, da naše darilce unovčite za 
kakšen dan oddiha v termah; koristnih za krepitev vašega zdravja. (Ob slovesu pri sveti 
maši 28.7.2019 ob 9.00 uri). 
 
Dragi p. Boris! 
V imenu oltarnega občestva Sv. Ane in Tretjerednikov, se Vam iz srca zahvaljujemo za vse 
dobro, ki ste ga naredili za samostan in za nas v teh devetih letih. Naj vam dobri Bog obilno 
povrne za vse.  
Spominjali se vas bomo kot modrega, preudarnega in odličnega duhovnika. Želimo vam, da 
bi se v novem delovnem okolju počutili prijetno. Naj vam Bog podeli trdno zdravje, vas 
varuje in blagoslavlja na vseh vaših poteh. (Ob slovesu pri sveti maši 28.7.2019 ob 11.00 
uri). 

 SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ MED TEDNOM     

 
Z odhodom p. Borisa v Maribor, smo pri sv. Ani ostali tudi brez enega mašnika. Zato 

se bo (za enkrat) spremenil urnik tedenskih svetih maš in bogoslužja. S tem tednom 

bodo svete maše že po novem razporedu. Zjutraj bo sveta maša v kapeli ob torkih 

in četrtkih ob 7.30. Zato ta dneva ne bo večerne svete maše.   
(V akademskem letu bo še naprej ob torkih ob 20. uri študentska sv. maša, tako da se 

ji boste lahko pridružili).  P. Andrej bo kot doslej maševal ob 18. uri v kapeli. 

Mašni nameni, ki so bili že sprejeti, bodo opravljeni bodisi isti dan in uri, kot so bili 

sprejeti, ali pa ob drugi uri. Če pa to ni mogoče, pa ob prvem možnem prostem 

terminu. Če pa bi kdo rad osebno dogovoril spremembo, pa naj se oglasi, da se 

dogovorimo. Hvala za dobrohotno razumevanje.  

Urnik nedeljskih svetih maš ostane nespremenjen: ob 9.00 in ob 11.00 uri. 


