15. oktober 2017
28. NEDELJA MED LETOM
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
16. oktober | ponedeljek sv. Marjeta Marija Alakok, redovnica
Ankaran
19.00 + Ernest Bevc
za zdravje
17. oktober | torek sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 v zahvalo Sv. Trojici in Bl. Devici Mariji za vse prejete milosti v družini
18. oktober | sreda SV. LUKA, EVANGELIST
Ankaran
19.00 + duhovnik Ludvik Počivalšek
19. oktober | četrtek sv. Janez Brebeuf, duh. idr. kanadski mučenci
Ankaran
19.00 za zdravje v družini
20. oktober | petek sv. Irena, mučenka
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + iz družin Hribar in Car
21. oktober | sobota sv. Uršula, devica, mučenka
Ankaran
19.00 + Vilma Furlan, obl. in sorodniki
22. oktober | nedelja 29. nedelja med letom – misijonska nedelja
Sv. Brida
08.00 v zahvalo in priprošnjo
Ankaran
09.30 + Marija in Josip Barak, + nečakinja Helga Poklepović
Valdoltra
11.00 + Emilija Zlobec
Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca.

Vabljeni smo na Jezusovo
gostijo odrešenja. Čeprav je
velikodušen, vendarle od nas
pričakuje svatovsko oblačilo –
četudi je to skromno.
Verouk je po urniku jutri in v
sredo. V tem tednu poživimo zavest, da smo misijonarji v svojem
okolju in pripravljenost podpreti
tiste, ki so šli v daljne dežele.
Vsak dan pol ure pred sveto
mašo v mesecu oktobru
molimo rožni venec.
Jutri sestanek katehetov.
V sredo srečanje biblične
skupine.
V četrtek po sveti maši branje
in premišljevanje Božje besede
prihodnje nedelje.

Vabljeni na praznovanje 40letnice obnovitve koprske škofije s slovesnostjo v stolnici v soboto, 21. oktobra ob 10.30. Po
bogoslužju bo pogostitev na trgu pred stolnico. Vabljeni, da bi po svojih močeh prispevali
vložene oljke ali kakšen drug izdelek iz oljk. Mladi s petka na soboto romajo peš iz Hrastovelj
do Kopra.
V nedeljo, na misijonsko nedeljo, bo med nami misijonar v Ugandi g. Danilo Lisjak.
Vzemite in berite novo številko revije Don Bosko.
Karitasov kontejner za papir se počasi polni. Vabljeni k sodelovanju.
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.

