
 

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 

9. november | ponedeljek  POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 

Sv. Brida 17.00 + Marija Farkaš, 7. dan 

Ankaran 19.00 za naše rajne (2) 

10. november | torek  Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + iz družine Osterman 

11. november | sreda  Martin iz Toursa, škof 

Sv. Brida 17.00 + Tončka Stanič, 30. dan 

Ankaran 19.00 po namenu 

12. november | četrtek  Jozafat Kuncevič, škof, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 + Marko Stipanović, 30. dan 

13. november | petek  Stanislav Kostka, redovnik 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za župljane 

14. november | sobota  Nikolaj Tavelić, mučenec 

Sv. Brida 17.00 + Nevenka Prtenjača, 7. dan 

Ankaran 19.00 za naše rajne (3) 

15. november | nedelja  33. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Dušan Repič, obl. 

Ankaran 09.30 + starši in prijatelji 

Valdoltra 11.00 Anamarija Zlobec 
 

8. november 2015 

32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA 
Bog skrbi za nas vsak 
trenutek. Velikokrat se kaj 
razreši na nepričakovan in 
nam včasih nerazumljiv način. 
Ohranjajmo zaupanje v Božjo 
dobroto in se vedno znova 
zahvaljujmo njemu in tistim, 
po katerih smo darove prejeli.  

Jutri po sveti maši bo seja 
župnijskega pastoralnega sve-
ta, v torek sestanek Karitas in 
v sredo biblična skupina. 

Ob prazniku vseh svetih ste 
darovali za 29 svetih maš za 
naše rajne. 

Nabirka za misijone ob misi-
jonski nedelji je bila 330 EUR. 

V večno življenje sta spravljeni 
z Bogom odšli Marija Farkaš in 
Nevenka Prtenjača iz Hrvati-
nov. Naj jima Bog povrne za 
vsa dobra dela v življenju. 

Konec tedna bo v Sloveniji 
vrhovni predstojnik don Boskovih salezijancev gospod Angel Fernandez. Prihodnjo nedeljo 
ob 15.00 uri bo v Mariboru blagoslovljena nova cerkev sv. Janeza Boska, ob tej priložnosti 
pa bo na teološki fakulteti v Ljubljani v petek in soboto ob 19.30 ponovljen muzikal o sv. 
Janezu Bosku »Za vas živim«. 

Današnji dan je priložnost za zahvalo vsem vam, ki gradite našo skupnost in jo držite pokonci. 
Hvala za solidarnost z našo škofijo in župnijo. Hvala za vsako dejanje velikodušnosti za 
molitve in darovano trpljenje, za čas, sposobnosti delo in materialna sredstva. Hvala ob 
današnji zahvalni nedelji tistim, ki posredujete sporočilo o Božji dobroti otrokom pri verouku 
ali drugih dejavnostih, hvala organistom, pevcem, animatorjem, ministrantom, članom 
Karitas, hvala vsem, ki skrbite za lepoto in urejenost naših cerkva in za to, da vse prav deluje. 
Zahvalimo se Bogu, ki nas obdaja s svojo dobroto in nas uči velikodušnosti tudi med nami. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


