
 

5. november 2017 

31. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA 
 Jezus nas uči hvaležnosti in 
velikodušnosti. Molitev oče-
naš je tudi molitev zahvale. 

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

V sredo srečanje biblične skupine. 

V četrtek dopoldne ob 10.45 je 
pri Sv. Bridi sveta maša za 
rajne v italijanskem jeziku. 

Ob obisku cerkve in blagoslovu 
grobov ob prazniku vseh svetih in 
spominu vernih rajnih ste darovali 
za 47 svetih maš za naše rajne. 

Pred cerkvijo lahko dobite lončni-
ce. Darovi zanje so namenjeni za 
postavitev zvonika. 

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. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

Hvala za vse sodelovanje v življenju župnije v preteklem letu: Hvala za prošnje in zahvale Bogu 
v molitvi, za darovanje trpljenja tistih, ki jih je to doletelo. Hvala za sodelovanje pri bogoslužju: 
pevcem, bralcem, ministrantom, vsem, ki čistite in krasite cerkev, tistim, ki ste darovali čas za 
drobna, pa tudi kakšna večja popravila. Hvala katehistinjam in drugim, ki pomagate pri vzgoji 
in usmerjanju v življenje naših otrok in mladih. Hvala članom župnijskega pastoralnega sveta, 
župnijske Karitas in drugih skupin. Hvala za vse duhovne in materialne prispevke pri graditvi 
našega krščanskega občestva. Hvala za vsako pozornost in darove za vzdrževanje 
duhovnikov. Hvala predvsem Bogu za vse, kar dobrega prejemamo. Iz srca zapojmo zahvalno 
pesem! 

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 

6. november | ponedeljek  sv. Marcel, mučenec 

Ankaran 19.00 + iz družin Gluhak, Lahajnar in Pavletič 
  v čast angelom varuhom in v zahvalo 

7. november | torek  OBLETNICA POSVETITVE KOPRSKE STOLNICE 

Valdoltra 17.00 za duše v vicah 

Ankaran 19.00 + Gianni Scheriani 

8. november | sreda  sv. Gotfrid (Bogomir), škof 

Sv. Brida 17.00 + Marija Perič, 7. dan 

Ankaran 19.00 za naše rajne (1) 

9. november | četrtek  POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 

Sv. Brida 10.45 per i nostri defunti (IT) 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Marčela Grdina 

10. november | petek  sv. Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 na čast sv. Mihaelu 

Ankaran 19.00 za zdravje otrok in vnukov Satler 

11. november | sobota  sv. Martin iz Toursa, škof 

Ankaran 19.00 za naše rajne (2) 

12. november | nedelja  32. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Hermina in Jože Puc 

Ankaran 09.30 + Mihael Celcer in + starši 

Valdoltra 11.00 + iz družine Kresevič 
 


