
18. teden GODOVI   
IN PRAZNIKI 

BOGOSLUŽNO 
BRANJE SVETE MAŠE 

26. 4. 2020 
3. VELIKONOČNA 

 NEDELJA  

Marija, Mati 
dobrega 

sveta 

Apd 2,14.22-33; 
Ps 16,1-2.5.7-

11; 1  
Pt 1,17-21; 

 Lk 24,13-35 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
za dobrotnike in 

nasprotnike 

27.4.2020 
PONEDELJEK  

Cita 
dekla, 
devica 

Apd 6,8-15;  
Ps 119,23-

24.26-27.29-30; 
Jn 6,22-29 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 19. uri 
za + Alojza 

Štokelj, obletna 

28. 4. 2020 
TOREK 

 

Ludvik 
Montfortski 
duhovnik 

Apd 7,51-8,1; 
Ps 31,3-4.6-
7.8.17.21;  
Jn 6,30-35 

 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

 

ob 20. uri  
v zahvalo za vse 
prejete milosti in 
nadaljnjo pomoč 

in varstvo 

29. 4. 2020 
SREDA 

Katarina 
Sienska 
devica 

1 Jn 1,5-10; 
2,1-2; Ps 45,11-

12.14-17; 
 Mt 25,1-13 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 19. uri 
za vse prednike 
družine Tomažič 

in Vuk 

30. 4. 2020 
ČETRTEK  

Pij V., 
papež 

Apd 8,26-40;  
Ps 66,8-9.16-

17.20;  
Jn 6,44-51 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

ob 19. uri 
na čast Sveto 

Trojici 

1. 5. 2020 
PETEK 

Jožef 
Delavec 

Kol 3,14-
15.17.23-24;  
Ps 89,2-4.12-

16; Mt 13,54-58 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 19. uri 
na čast vseh 

Kristusovih ran 

2. 5. 2020 
SOBOTA 

Atanazij 
škof in 

 cer. učitelj 

Apd 9,31-42;  
Ps 116,12-17; 

Jn 6,60-69 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 19. uri 
za dobrotnike 
samostana in 
samostansko 

družino 

3. 5. 2020 
4. VELIKONOČNA 

 NEDELJA  

Filip in 
Jakob ml. 
apostola 

Apd 2,14.36-41; 
Ps 23,1-6;  

1 Pt 2,20-25;  
Jn 10,1-10 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
v čast Marjinemu 
brezmadežnemu 

srcu 

 
26. april: 3. VELIKONOČNA  NEDELJA; UČENCA SPOZNATA JEZUSA PO 
LOMLJENJU KRUHA 
Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, 
kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« 
In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel 
z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil, 
razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima 
odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil 
izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali 
ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po 
poti govóril in razlagal Pisma?«  
DANES ZAČENJAMO TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
Prihodnja nedelja je 4. velikonočna nedelja in je imenovana tudi nedelja 
Dobrega pastirja. V Sloveniji tradicionalno pred to nedeljo poteka 
TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. 
Zaradi nastalih razmer, ko ne moremo skupaj obhajati svete maše in skupaj 
moliti, bo praznovanje molitvenega tedna za duhovne poklice prestavljen na 
tisti čas, ko bo to mogoče. Molitev za duhovne poklice ni omejena le na teden 
molitve ali na dan molitve za duhovne poklice. Vedno smo k temu povabljeni in 
zato je prav, da s to prošnjo in zavzeto molitvijo pridemo pred Gospoda tudi 
sedaj na nedeljo Dobrega Pastirja. Sedanje razmere zaradi epidemije nas 
spodbujajo, da molimo za nove duhovne poklice. 
Letošnje geslo je Duhovni poklic – zaklad v glinasti posodi (prim. 2 Kor 4,7). 
Apostol Pavel govori o Kristusovi skrivnosti in pravi: 'ta zaklad pa imamo v 
glinastih posodah' (2 Kor 4,7). Vse poziva, naj se zavedamo, da smo glina, torej 
slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej. Ta Kristusov zaklad 
nosimo v svoji slabotnosti, mi smo  namreč iz gline. Kajti moč Boga, sila Boga 
je tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše ranljivosti. 
Priznanje, da smo ranljivi, slabotni, krhki, grešniki je stvar velikodušnosti. Samo 
če sprejmemo, da smo glina, bo k nam prišla izredna moč Boga in nam dala 
polnost, rešitev, srečo, veselje, da smo rešeni. In tako bomo sprejeli Gospodov 
zaklad. Na tak način bomo bili pripravljeni sprejeti Gospodov klic in bili v njem 
srečni. 
Prosimo Gospoda, naj poklicanim pa tudi nam, pomaga odkrivati zaklad 
poklicanosti v ponižnosti. Nekaj predlogov za molitev za duhovne poklice: 

1. V tem tednu posvetite več časa molitvi za nove duhovne poklice. 
2. Darujte pri svojem duhovniku eno mašo za nove duhovne poklice. 
3. Družine naj skupaj molijo za duhovne poklice. 

PRISRČNO VAS VABIMO K DAROVANJU ZA SVETE MAŠE  IN DA NAM DAROVE 
ZA CERKEV IN SAMOSTAN NAKAŽETE NA TRR RAČUN SAMOSTANA KOPER 
(SI56 0432 1000 3186 085 pri Nova KBM). Lahko nas pokličete (05 907 34 70) ali 
pišete po elektronski pošti:  franciskani.koper@rkc.si. Bog vam povrni. 


