22. oktober 2017
29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA
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
23. oktober | ponedeljek sv. Janez Kapistran, duhovnik
Ankaran
19.00 + Anton Ceglar, obl.
+ iz družin Žibert in Mandeljc
24. oktober | torek sv. Anton M. Claret, šk., r. ust. - spomin Marije Pomočnice
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 po namenu
25. oktober | sreda sv. Krizant in Darija, mučenca
Ankaran
19.00 26. oktober | četrtek sv. Lucijan in Marcijan, mučenca
Sv. Brida
17.00 + Adrijana Šiškovič, 30. dan
Ankaran
19.00 + Marija Zelenjak, 7. dan
27. oktober | petek sv. Sabina Avilska, mučenka
Valdoltra
17.00 + sestra Marčela
Ankaran
19.00 28. oktober | sobota SV. SIMON IN JUDA TADEJ, APOSTOLA
Ankaran
19.00 + Ivan Vogrin
29. oktober | nedelja 30. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + Santo, Stefania in Graziella Angelini
Ankaran
09.30 + Marko Lulić in sorodniki
Valdoltra
11.00 + Silvano in Jerko Dobrilović
Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca.

Naše oznanjevanje je predvsem
s pričevanjem življenja. Podpirajmo pa tiste, ki gredo v daljne
dežele sporočat, da je Jezus
Odrešenik.
Verouk je po urniku jutri in v
sredo.
Med počitnicami, v ponedeljek,
30. oktobra, bo od 9.00 do 15.30
oratorijski dan.
Vsak dan pol ure pred sveto
mašo v mesecu oktobru
molimo rožni venec. Molili ga
bomo tudi na praznik vseh
svetih zvečer.
Jutri sestanek za starše
veroučencev 8. razreda.
V sredo srečanje biblične skupine.
V četrtek po sveti maši branje
in premišljevanje Božje besede
prihodnje nedelje.

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.
V večno življenje je odšla Marija Zelenjak iz Ankarana. Naj jo Bog v svojem usmiljenju sprejme
k sebi.
Priporočajmo se v molitev skupnosti po naših namenih pri sveti maši.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

