
 

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 

3. november | torek  Just Tržaški, mučenec 

Valdoltra 17.00 + iz družin Volk in Zlobec 

Ankaran 19.00 po namenu 

4. november | sreda  Karel (Drago) Boromejski, škof 

Sv. Brida 17.00 + Milan Goja, obl., + Andrej Pucer 

Ankaran 19.00 za naše rajne (1) 

5. november | četrtek  Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika 

Sv. Brida 11.00 per tutti i defunti (S. messa in lingua italiana) 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 za zdravje 

6. november | petek  Lenart, opat – prvi petek 

Valdoltra 17.00 za duše v vicah 

Ankaran 19.00 + iz družin Arlič, Šömen in Petazzi 

7. november | sobota  Obl. posv. koprske stolnice – prva sobota 

Ankaran 19.00 za rajne sorodnike 
  + iz družin Križman in Arbeiter 

8. november | nedelja  32. nedelja med letom – zahvalna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Branko in Jože Humar 

Ankaran 09.30 + Viljem Cupin in + iz družin Cupin in Šavron 

Valdoltra 11.00 za duše v vicah 
 

1. november 2015 

VSI SVETI 
Svetost je tista sila, ki bo 
spremenila svet. Sledimo Božji 
besedi! Blagor nam, če smo 
zdaj v preizkušnjah, saj to 
pomeni, da smo dragoceni v 
Božjih očeh. 

Darovi pri blagoslovu grobov 
so namenjeni za svete maše 
za naše rajne, ki jih bomo 
opravili v prihodnjih mesecih. 
Tisti, ki imate svoje rajne na 
pokopališču v Kopru ali 
drugod, lahko za svete maše 
darujete v cerkvi. 

Ob 17.00 v župnijski cerkvi 
molitev rožnih vencev za naše 
rajne. Ta večer povabljeni k 
molitvi tudi doma. 

Prvih osem dni v mesecu 
novembru lahko ob obisku 
cerkve ali pokopališča, če smo 
prejeli sveto spoved in 
obhajilo in molili po namenu 
svetega očeta, prejmemo 
popolni odpustek, ki ga lahko 
darujemo za naše rajne. 

Jutri skupaj s poukom tudi verouk po urniku. 

Jutri po sveti maši sestanek katehetov. 

Petek in sobota sta prva v mesecu; v četrtek in petek obisk bolnikov. 

Za prihodnjo, zahvalno nedeljo, se škof Jurij priporoča za darove za škofijski arhiv. 

V ponedeljek 9. novembra bo seja župnijskega pastoralnega sveta. 

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. 


