
 

23. oktober 2016 

30. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Sveti Duh v naših srcih dela 
velike reči. Z zaupanjem se 
bližajmo svetim skrivnostim, ki 
naj nas krepijo za vsakdanje 
življenje! 

Hvala za pripravo na birmo 
gospodu Janezu in Violeti. 
Hvala staršem za sodelovanje 
skozi šolsko leto, v zadnjem 
tednu pa za ureditev cerkve, 
župnišča in okolice in okrasitev 
cerkve. Hvala pevcem in vsem, 
ki ste kakorkoli pomagali, da je 
današnji praznik lep. Hvala 
vsem, ki ste za naše birmance 
veliko molili. 

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

Pol ure pred sveto mašo 
molimo rožni venec. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V petek pred praznikom vseh svetih obisk bolnikov. 

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

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. 

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. 

24. oktober | ponedeljek  sv. Anton M. Claret, škof – spomin M. Pom. 

Ankaran 19.00 + Emilija Zlobec 

25. oktober | torek  sv. Krizant in Darija, mučenca 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 po namenu 

26. oktober | sreda  sv. Lucijan in Marcijan, mučenca 

Sv. Brida 17.00 + Stefania, Santo in Graziella Angelini 

Ankaran 19.00 za Božje varstvo otroka 

27. oktober | četrtek  sv. Sabina Avilska, mučenka 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

28. oktober | petek  SV. SIMON IN JUDA TADEJ, APOSTOLA 

Valdoltra 17.00 v čast Svetemu Duhu za pravo pamet 

Ankaran 19.00 + Stanislav Torkar 

29. oktober | sobota  bl. Mihael Rua, duhovnik, redovnik 

Ankaran 19.00 + Marko Lulić 
  za zdravje Nadje Škorja 

30. oktober | nedelja  31. nedelja med letom 

 Sv. Brida 08.00 + Branko in Jože Humar 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 - 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


