
 

16. oktober 2016 

29. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Vztrajna molitev v Svetem 
Duhu nam odpira srce za 
sprejem Božjih darov. 
Ostanimo, vztrajajmo pri tem, 
kar smo se naučili! 

Smo v času devetdnevnice v 
čast Svetemu Duhu v pripravi 
na podelitev zakramenta svete 
birme. V tem tednu še posebej 
namenimo svoje molitve za 
tiste, ki bodo potrjeni z darom 
Svetega Duha. 

Prihodnjo nedeljo je ob 9.30 
praznik svete birme. 

Verouk poteka po urniku. 
Bogoslužni zvezek pomaga pri 
spremljanju nedeljske Božje 
besede in Jezusovega 
sporočila. 

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

Zdaj po sveti maši lahko dobite lončnice. Darovi zanje so namenjeni za postavitev zvonika.  

Jutri ob 19.00 uri je pri sveti Ani v Kopru prvič večer za zakonce. Priložnost za zakonca, da se 
pogovarjata drug z drugim; srečanja vsak tretji ponedeljek v mesecu vodi p. Marjan Čuk. 

V četrtek 27. oktobra svetoletno srečanje za mlade v Kopru od Sv. Ane do stolnice. 

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

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

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. 

17. oktober | ponedeljek  sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec 

Sv. Brida 17.00 + Ivan in Tončka Stanič 

Ankaran 19.00 za Božje varstvo in zdravje v družini 

18. oktober | torek  SV. LUKA, EVANGELIST 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Mario Angelini, 30. dan 

19. oktober | sreda  sv. Janez Brebeuf, duh. idr. kanadski mučenci 

Sv. Brida 17.00 + Aleš Bandelj, obl., + Miloš Bandelj ob r. d. 

Ankaran 19.00 + Marjan Križman, obl., + Križman in Arbeiter 

20. oktober | četrtek  sv. Irena, mučenka 

Ankaran 19.00 + Ludvik in Cecilija Bevc 

21. oktober | petek  sv. Uršula, devica, mučenka 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

22. oktober | sobota  sv. Janez Pavel II., papež 

Ankaran 19.00 - 

23. oktober | nedelja  30. ned. med letom – PRAZNIK SVETE BIRME 

 Sv. Brida 08.00 za varstvo Jezusa, Marije in Jožefa 

Ankaran 09.30 v čast Svetemu Duhu za birmance, za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anton Ceglar, obl. 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


