
 

13. november 2016 

33. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Pride dan, ko bomo povabljeni 
k stanovitnosti. Naj nas Jezus 
ob srečanju najde njega 
vredne! 

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

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

Danes se začenja teden 
zaporov: dnevi molitve za 
zapornike, za žrtve kaznivih 
dejanj in za vse, ki delajo v 
zaporih. 

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

Naši zvonovi čakajo dobrot-
nikov, da bi mogli postaviti še 
zvonik. 

Prihodnjo nedeljo začenjamo Teden Karitas. Molili bomo za tiste, ki so v stiskah. Izkazovanje 
krščanske ljubezni ni samo v stvareh, čeprav se bomo potrudili tudi z zbiranjem hrane za tiste, 
ki jo potrebujejo. 

Danes se zapirajo sveta vrata v koprski stolnici, popoldne pa na Sveti Gori in v Logu pri Vipavi. 
Sveto leto usmiljenja se zaključuje prihodnji teden. Naj nam bodo sporočila svetega leta 
spodbuda za srečanje z Jezusom Odrešenikom v zakramentu sprave ter za telesna in duhovna 
dela usmiljenja našim bližnjim. 

 

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 

14. november | ponedeljek  sv. Nikolaj Tavelić, mučenec 

Ankaran 19.00 za žive in pokojne župljane 
  + Marija Kresevič, 1. obl. 

15. november | torek  sv. Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 + Jože Osterman 

Ankaran 19.00 + iz družin Mavrič in Ceglar 

16. november | sreda  sv. Gertruda (Jedrt, Jerica), redovnica 

Ankaran 19.00 v čast Materi Božji za varstvo družine 
  za naše rajne (5) 

17. november | četrtek  sv. Elizabeta Ogrska, redovnica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Vid Pavalec, obl. 
  za naše rajne (6) 

18. november | petek  sv. Roman Cezarejski, diakon, mučenec 

Valdoltra 17.00 + Zvonko Bobanović 

Ankaran 19.00 + Mario Angelini 

19. november | sobota  sv. Matilda, redovnica, mistikinja 

Ankaran 19.00 + iz družine Osterman 
  za naše rajne (7) 

20. november | nedelja  KRISTUS KRALJ 

Sv. Brida 08.00 + Dušan Repič, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 v čast Materi Božji za zdravje s prošnjo za varstvo družine 
 


