
 

18. oktober | nedelja  29. nedelja med letom, misijonska nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Stanko in Marija Božič 

Ankaran 09.30 + Albert Tomič 

Valdoltra 11.00 za Božje varstvo in zdravje v družini 

19. oktober | ponedeljek  Izak Jogues in drugi kanadski mučenci 

Ankaran 19.00 + Marko Stipanović, 7. dan 

20. oktober | torek  Irena (Mira), mučenka 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Jožefa in Benjamin Mavrič 

21. oktober | sreda  Uršula, mučenka 

Sv. Brida 17.00 + Tončka Stanič, 7. dan 

Ankaran 19.00 za župljane 

22. oktober | četrtek  Janez Pavel II., papež 

Ankaran 19.00 + Angela Magajna 

23. oktober | petek  Janez Kapistran, duhovnik 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Anton Ceglar, obl. 

24. oktober | sobota  Anton M. Klaret, škof – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran 19.00 - 

25. oktober | nedelja  30. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Miloš ob r.d. in Aleš obl. Bandelj 

Ankaran 09.30 + Marija Barak, obl., Josip in Helga Poklepović 

Valdoltra 11.00 + Emilija Zlobec 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 

18. oktober 2015 

29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA 
Svojo vero izpričujemo še 
posebej v času trpljenja. 
Srečujmo se z Jezusom, da 
bomo skupaj z njim lahko 
misijonarji v domačem okolju. 

Današnji dan je tudi svetovni 
dan molitve za misijone, 
oziroma misijonska nedelja. 
Molimo za misijonarje in 
podprimo njihovo delo.  

V soboto 24. oktobra ob 19.00 
bo na Škofijah muzikal o sv. 
Janezu Bosku »Za vas živim«. 

V ponedeljek 26. oktobra se 
bomo v molitvi zbrali ob križu 
Svetovnega dneva mladih in se 
tako začeli pripravljati na 
prihodnji Svetovni dan mladih v 
Krakovu na Poljskem v juliju 
2016. 

V mesecu oktobru vsak dan pred sveto mašo molimo rožni venec. Vabljeni v cerkev, še bolj 
pa k molitvi rožnega venca doma. 

Do 25. oktobra v cerkvi in doma molimo za družine in uspeh škofovske sinode. 

V večno življenje je odšel Marko Stipanović iz Božičev. Naj ga Gospod milostno sprejme. 

Hvala za darove za zvonove, priporočamo se še naprej. 

Darujmo trpljenje in molitve za našo župnijo. Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


