
 

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 

16. november | ponedeljek  Jedrt (Jerica), redovnica, devica 

Ankaran 19.00 za naše rajne (4, 5) 

17. november | torek  Elizabeta Ogrska, redovnica 

Valdoltra 17.00 v zahvalo za srečno operacijo 

Ankaran 19.00 + Vid Pavalec, obl. 

18. november | sreda  Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 

Sv. Brida 17.00 + Nežka Škorjanec, 30. dan 

Ankaran 19.00 za naše rajne (6) 

19. november | četrtek  Matilda, redovnica, mistikinja 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 za naše rajne (7) 

20. november | petek  Edmund, kralj 

Valdoltra 17.00 + Jože Osterman 

Ankaran 19.00 za župljane 

21. november | sobota  Darovanje Device Marije 

Ankaran 19.00 za naše rajne (8, 9) 

22. november | nedelja  KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, sv. Cecilija 

Sv. Brida 08.00 + Ivan Mezgec, obl. 

Ankaran 09.30 + starši Murkovič in Lepen ter sorodniki 

Valdoltra 11.00 v čast M.B. za zdravje; za varstvo družine 
 

15. november 2015 

33. NEDELJA MED LETOM 
Gospod, delež naše dediščine, 
vodi našo usodo. Nič, kar nas 
na tem svetu ogroža, nas ne 
more ločiti od Božje ljubezni. 
S hvaležnostjo jo sprejmimo!  

Popoldne bo v Mariboru 
blagoslov cerkve sv. Janeza 
Boska, kot prve takšne v 
Sloveniji. 

Jutri po sveti maši je sestanek 
za starše prvoobhajancev. 

V torek (5. r.) in sredo (4. r.) k 
verouku vabljeni tudi starši. 

Prihodnji torek in sredo ( 24. 
in 25. novembra bodo 
veroučenci izdelovali advent-
ne venčke. 

Za večno življenje je dozorela 
Marija Kresevič. Naj ji Bog 
povrne za vsa dobra dela v 
življenju. 

Tudi letos bi se radi dostojno pripravili na prihod svetega Miklavža. Povabljeni vsi, ki bi želeli 
sodelovati pri pripravah, da se oglasite. Po sveti maši v Ankaranu sestanek s Heidi Gregorič. 
Letos bomo svetnika dobrote sprejeli na trgu v Ankaranu. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


