
 

9. oktober 2016 

28. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Jezus je odrešenik, predvsem 
naše duše; če je za nas dobro, 
ozdravi tudi telo. Bodimo 
hvaležni za Božje darove v 
našem življenju! 

Verouk poteka po urniku, ki ga 
lahko najdete na oglasnih 
deskah in na župnijski spletni 
strani. Bogoslužni zvezek 
pomaga pri spremljanju 
nedeljske Božje besede in 
Jezusovega sporočila. 

Vsak dan v mesecu oktobru 
pol ure pred sveto mašo 
molimo rožni venec. 

V torek sestanek Karitas. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

V četrtek srečanje s škofom 
birmovalcem ob 18.30. 

V petek se začenja priprava na sveto birmo z devetdnevnico v čast Svetemu Duhu. 

V soboto ob 18.00 priložnost za srečanje z Jezusom v zakramentu sprave za birmance, starše 
in botre. 

V nedeljo se bodo pri sveti maši v župnijski cerkvi birmanci zahvalili svojim staršem. 

Po sveti maši v nedeljo bodo na voljo lončnice. Darovi zanje so namenjeni za zvonik.  

V torek ob 18.00 bo odprtje razstave Umetniki za Karitas v Pretorski palači v Kopru. Razstava 
bo na ogled do 24. oktobra. 

Vabljeni k pomoči pri urejanju cerkve. Pogovorite se z Jožico Černigoj in Martino Angelini. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

9. oktober | nedelja  28. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za župljane 

Ankaran 09.30 po namenu 

Valdoltra 11.00 Barbara Zlobec 

10. oktober | ponedeljek  sv. Danijel, mučenec 

Sv. Brida 17.00 + Anica Gorup, 30. dan 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

11. oktober | torek  sv. Janez XXIII., papež 

Valdoltra 17.00 + Cirila Rot ob r.d.; za zdravje mame Majde 

Ankaran 19.00 + starši in sorodniki 

12. oktober | sreda  sv. Maksimilijan Celjski, mučenec 

Ankaran 19.00 + Oskar Bajt 

13. oktober | četrtek  sv. Koloman, mučenec 

Ankaran 19.00 v čast Fatimski Materi Božji 

14. oktober | petek  sv. Kalist I., papež, mučenec 

Valdoltra 17.00 za blagoslov družine 

Ankaran 19.00 po namenu 

15. oktober | sobota  sv. Terezija Avilska, cerkvena učiteljica 

Ankaran 19.00 + Vilma in vsi + iz družine Furlan 

16. oktober | nedelja  29. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Vida Bratina 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Jože Kresevič ob r. d. 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


