8. oktober 2017
27. NEDELJA MED LETOM
8. oktober | nedelja 27. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 v čast angelom varuhom, za vnuke
Ankaran
09.30 + iz družin Orel in Stipanič
Valdoltra
11.00 Barbara Zlobec
9. oktober | ponedeljek sv. Dionizij (Denis), škof in tov. mučenci
Ankaran
19.00 za Božje varstvo in zdravje v družini
+ Ana Prevalšek
10. oktober | torek sv. Danijel, mučenec
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Adriana Šiškovič
11. oktober | sreda sv. Janez XXIII., papež
Ankaran
19.00 za zdravje
12. oktober | četrtek sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
Ankaran
19.00 + sosedje
13. oktober | petek sv. Koloman, mučenec
Valdoltra
17.00 v čast Svetemu Duhu za zdravo pamet
Ankaran
19.00 14. oktober | sobota sv. Kalist I., papež, mučenec
Ankaran
19.00 + Milan Klinc
15. oktober | nedelja 28. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + Marija, obl. in Marjan Segolin
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + iz družine Kresevič
Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca.

Živimo tako, da bomo vredni
prejemati
Božje
darove!
Največji dar je mir, ki naj
prebiva med nami.
Verouk je po urniku jutri in v
sredo. Liturgični zvezek naj bo
pripomoček za spremljanje
Jezusovega sporočila za vso
družino.
Vsak dan pol ure pred sveto
mašo v mesecu oktobru
molimo rožni venec.
Jutri sestanek Karitas.
V sredo srečanje biblične
skupine.
V četrtek po sveti maši branje
in premišljevanje Božje besede
prihodnje nedelje.

V soboto, 14. oktobra je v
Stični zaključek stoletnice
Marijinih prikazovanj v Fatimi ter slovensko-hrvaško srečanje. Če se kdo želi udeležiti, lahko
prisede na avtobus, ki gre iz Portoroža.
V soboto, 21. oktobra bo praznovanje 40-letnice obnovitve koprske škofije s slovesnostjo v
stolnici ter z romanjem mladih s petka na soboto iz Hrastovelj do Kopra.
Sodelavci Karitas so z navdušenjem organizirali postavitev kontejnerja za papir ob robu igrišča.
Vabljeni vsi, da bi ga pridno polnili. Nekaj malega, kar se bo s tem dobilo, bo za pomoč potrebnim.
Naj bo ta poteza predvsem spodbuda, da bomo še bolj pozorni na stiske naših bližnjih.
Pred cerkvijo lahko dobite lončnice. Darovi so namenjeni za postavitev zvonika.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Priporočajmo se v molitev skupnosti po naših namenih pri sveti maši.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

