
 

6. november 2016 

32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA SVETO LETO USMILJENJA 
Hvala za vse Božje darove. 
Najprej za dar odrešenja in 
Jezusovo vstajenje, ki je 
zagotovilo tudi našega vstajenja. 
Jezusova beseda naj usmerja 
vsak korak našega življenja. 

Jutri se nadaljuje redni verouk. 
Bogoslužni zvezek je v pomoč 
veroučencem, pa tudi staršem pri 
spremljanju Jezusovega sporočila. 

V torek srečanje biblične skupine. 

V sredo sestanek Karitas. 

Ob obisku cerkve in blagoslovu 
grobov ob prazniku vseh svetih in 
spominu vernih rajnih ste darovali 
za 47 svetih maš za naše rajne. 

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. 

Hvala za vse sodelovanje v življenju župnije v preteklem letu: Hvala za prošnje in zahvale Bogu 
v molitvi, za darovanje trpljenja tistih, ki jih je to doletelo. Hvala za sodelovanje pri 
bogoslužju: pevcem, bralcem, (tudi ministrantom), vsem, ki čistite in krasite cerkev, tistim, ki 
ste darovali čas za drobna, pa tudi kakšna večja popravila. Hvala katehistinjam in drugim, ki 
pomagate pri vzgoji in usmerjanju v življenje naših otrok in mladih. Hvala članom župnijskega 
pastoralnega sveta, župnijske Karitas in drugih skupin. Hvala za vse duhovne in materialne 
prispevke pri graditvi našega krščanskega občestva. Hvala za vsako pozornost in darove za 
vzdrževanje duhovnikov. Hvala predvsem Bogu za vse, kar dobrega prejemamo. Iz srca 
zapojmo zahvalno pesem! 

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 

7. november | ponedeljek  OBLETNICA POSVETITVE KOPRSKE STOLNICE 

Ankaran 19.00 v zahvalo 
  za naše rajne (1) 

8. november | torek  sv. Gotfrid (Bogomir), škof 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (2) 

Ankaran 19.00 + Lino Radin, obl. 

9. november | sreda  POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 

Ankaran 19.00 + Marčela Grdina, obl. 
  za naše rajne (3) 

10. november | četrtek  sv. Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 po namenu 

11. november | petek  sv. Martin iz Toursa, škof 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + Ana Jurinčič 

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

Ankaran 19.00 + Oskar Bajt 
  za naše rajne (4) 

13. november | nedelja  33. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši Marija in Josip Barak in nečakinja Helga Poklepovič 

Ankaran 09.30 + starši Murkovič in Lepen 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 
 


