
 

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 

26. oktober | ponedeljek  Lucijan, mučenec 

Ankaran 19.00 za mir v svetu 

27. oktober | torek  Sabina Avilska, mučenka 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + iz družin Mihalič in Čendak; v zahvalo 

28. oktober | sreda  SIMON IN JUDA TADEJ, APOSTOLA 

Sv. Brida 17.00 + Nežka Škorjanec, 7. dan 

Ankaran 19.00 za duše v vicah; po namenu 

29. oktober | četrtek  bl. Mihael Rua, redovnik 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

30. oktober | petek  Marcel, mučenec 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za župljane 

31. oktober | sobota  Volbenk, škof – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 + iz družine Cepak 

1. november | nedelja  VSI SVETI 

Sv. Brida 08.00 + Hermina in Jože Puc 

Ankaran 09.30 + Marko Lulić in + sorodniki 

Valdoltra 11.00 za župljane 

Lovran 11.00 + Lidija in Pino Angelini 

Ankaran 17.00 molitev rožnih vencev za naše rajne 

2. november | ponedeljek  SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

Ankaran 09.30 po namenu svetega očeta 

Sv. Brida 17.00 za vse verne rajne 

Ankaran 19.00 + Ivan in Itala Pribac 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 

25. oktober 2015 

30. NEDELJA MED LETOM 
Veselimo se, saj Bog daje dar 
zdravja, ozdravlja telesne 
bolezni, odpira pa tudi 
duhovne oči. »Ne boj se, 
samo veruj!« Poživimo v sebi 
obljube svetega krsta. 

Začele so se jesenske 
počitnice, zato ta teden ni 
verouka. 

Jutri se bomo v molitvi zbrali 
ob križu Svetovnega dneva 
mladih in se tako začeli 
pripravljati na Svetovni dan 
mladih, ki bo v Krakovu na 
Poljskem v juliju 2016. 
Povabljeni k sveti maši. 

Jutri po sveti maši sestanek 
katehetov. 

Do konca meseca vsak dan 
pred sveto mašo molimo 
rožni venec. Vabljeni v cerkev, 
še bolj pa k molitvi rožnega 
venca doma. 

V nedeljo bomo obhajali 
slovesni praznik vseh svetih. 
Svete maše ob 8.00 pri 

Sv. Bridi in ob 11.00 v Lovranu; obakrat po sveti maši blagoslov grobov ter ob 9.30 v 
Ankaranu in 11.00 v Valdoltri. 

V večno življenje sta odšli Marija Hrvatin in Nežka Škorjanec iz Hrvatinov. Naj ju Bog 
usmiljeno sprejme in povrne za vsa dobra dela. 

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. 


