
 

30. oktober 2016 

31. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Jezus tudi nam pravi: »Danes je 
tej hiši prišla rešitev!« Zahva-
ljujmo se mu, da nas je našel in 
prihaja med nas. 

Ta teden so šolske počitnice, 
zato ni verouka.  

V torek je praznik Vseh svetih. 
Praznična sveta maša v župnijski 
cerkvi ob 9.30 kot ob nedeljah. 
Po svetih mašah pri Sv. Bridi ob 
8.00 in v kapeli v  Lovranu ob 
11.00 blagoslov grobov. 

Lažje boste prišli na pokopališči 
v Hrvatinih in Kolombanu, pa 
tudi k sveti maši pri Sv. Bridi ali v 
Lovranu, saj je občina Ankaran 
poskrbela za brezplačen avto-
busni prevoz. 

Vaši darovi ob blagoslovu 
grobov bodo namenjeni za svete 
maše za naše rajne. Tisti, ki 
imate svoje rajne na pokopališču 
v Kopru ali drugod, lahko za 
svete maše darujete v cerkvi. 

Na praznik v torek ob 17.00 molitev rožnih vencev v župnijski cerkvi. Molite za rajne tudi doma. 

V sredo spomin vseh vernih rajnih. Takrat lahko vsak duhovnik mašuje trikrat, zato so svete maše 
dopolne, pri Sv. Bridi in zvečer. 

V četrtek dopoldne ob 10.45 je pri Sv. Bridi sveta maša za rajne v italijanskem jeziku. 

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

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. 

30. oktober | nedelja  31. nedelja med letom 

 Sv. Brida 08.00 + Branko in Jože Humar 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + oče Viktor, + Ivica (m) Španjol, + Jožko Valčič 

31. oktober | ponedeljek  sv. Alfonz, red. – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 + Karolina in Franc Marušič 

1. november | torek  VSI SVETI 

Sv. Brida 08.00 + Hermina in Jože Puc 

Ankaran 09.30 za župljane 

Lovran 11.00 + Lidija in Pino Angelini 

Ankaran 17.00 molitev rožnih vencev za naše rajne 

2. november | ponedeljek  SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

Ankaran 09.30 po namenu svetega očeta 

Sv. Brida 17.00 za verne duše v vicah 

Ankaran 19.00 + iz družin Volk in Zlobec 

3. november | četrtek  sv. Just Tržaški, mučenec 

Sv. Brida 10.45 per i nostri defunti (IT) 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

4. november | petek  sv. Karel Boromejski, škof – prvi petek 

Valdoltra 17.00 za uspešno operacijo in okrevanje po operaciji 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

5. november | sobota  sv. Zaharija in Elizabeta – prva sobota 

Ankaran 19.00 za srečno operacijo in varstvo Matere Božje 

6. november | nedelja  32. nedelja med letom – ZAHVALNA NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 + starši Farkaš in Žigante 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 za duše v vicah 
 


