29. oktober 2017
30. NEDELJA MED LETOM
Po Jezusovem zgledu izkazujmo ljubezen svojim bližnjim z
nesebičnostjo.
Ta teden so šolske počitnice,
zato ni verouka. Jutri dopoldne
je oratorijski dan za otroke.
V sredo je praznik Vseh svetih.
Praznična sveta maša v župnijski
cerkvi ob 9.30 kot ob nedeljah.
Po svetih mašah pri Sv. Bridi ob
8.00 in v kapeli v Lovranu ob
11.00 blagoslov grobov.
Vaši darovi ob blagoslovu
grobov bodo namenjeni za svete
maše za naše rajne. Tisti, ki
imate svoje rajne na pokopališču
v Kopru ali drugod, lahko za
svete maše darujete v cerkvi.
Na praznik v sredo ob 17.00 molitev rožnih vencev v župnijski
cerkvi. Molite za rajne tudi doma.
V četrtek spomin vseh vernih
rajnih. Takrat lahko vsak
duhovnik mašuje trikrat, zato
so svete maše v župnijski cerkvi
ob 9.30 in 19.00 ter pri Sv. Bridi
ob 17.00.
Petek in sobota sta prva v mesecu. V četrtek in petek obisk bolnikov.
V petek od 18.00 do 19.00 v župnijski cerkvi priložnost za zakrament sprave.
Molimo za diakona koprske škofije, ki bosta posvečena popoldne na Sveti Gori.
Karitasov kontejner za papir se počasi polni. Vabljeni še naprej k sodelovanju.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
V večno življenje sta odšla Robert Stepan iz Ankarana in Marija Perič iz Hrvatinov. Naj jima
Bog povrne za vse dobro in ju usmiljeno sprejme k sebi.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.
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
30. oktober | ponedeljek sv. Marcel, mučenec
Ankaran
19.00 + Niko Bogomolec in starši Dominić
31. oktober | torek sv. Alfonz, redovnik – spomin sv. Janeza Boska
Valdoltra
17.00 + Marija Zelenjak
Ankaran
19.00 + brat Feri Antolin
1. november | sreda VSI SVETI
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + iz družine Cepak
Lovran
11.00 + Lidija in Pino Angelini
Ankaran
17.00 molitev rožnih vencev za naše rajne
2. november | četrtek SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
Ankaran
09.30 za duše v vicah
Sv. Brida
17.00 po namenu svetega očeta
Ankaran
19.00 + iz družin Volk in Zlobec
+ Janez Tobias
3. november | petek sv. Just Tržaški, mučenec – prvi petek
Valdoltra
17.00 za Božji blagoslov in varstvo v družini
Ankaran
od 18.00 do 19.00 priložnost za zakrament sprave
Ankaran
19.00 + iz družine Kosirnik
4. november | sobota sv. Karel Boromejski, škof – prva sobota
Ankaran
19.00 + Robert Stepan, 7. dan
+ iz družine Šenk
5. november | nedelja 31. nedelja med letom - ZAHVALNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + iz družine Muženič
Ankaran
09.30 + Mario Angelini ob r.d. in + sorodniki
Valdoltra
11.00 za duše v vicah

