
 

12. november 2017 

32. NEDELJA MED LETOM 
 Da bi dobro uporabljali Božji 
dar modrosti in prav izbirali. 
Bog nas nevsiljivo čaka in želi, 
da bi ga spoznali in živeli v 
njegovi ljubezni. 

Verouk je po urniku jutri in v sredo. 
Molimo za naše veroučence! 

Jutri sestanek Karitas. 

V torek ob 16.00 uri bo blagoslov 
nove knjigarne Ognjišča v Kopru. 
Selijo se na lažje dostopno mesto 
na Trgu Brolo 10. 

Karitasov kontejner za papir se 
počasi polni. Vabljeni še naprej k 
sodelovanju. 

Od 26. novembra do 3. decembra 
bo teden Karitas pod geslom »Kje 
sem doma?« 

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. 

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 

13. november | ponedeljek  sv. Stanislav Kostka, redovnik 

Ankaran 19.00 + sorodniki iz družin Kastelic in Šav 
  za naše rajne (3) 

14. november | torek  sv. Nikolaj Tavelić, mučenec 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

15. november | sreda  sv. Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 + iz družin Kadivec in Perne 
  za naše rajne (4) 

16. november | četrtek  sv. Gertruda (Jedrt, Jerica), redovnica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Vid Pavalec, obl. 
  + Anamarija Zlobec ob r.d. 

17. november | petek  sv. Elizabeta Ogrska, redovnica 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + starši in sorodniki 

18. november | sobota  sv. Roman Cezarejski, diakon, mučenec 

Ankaran 19.00 + Marija Zelenjak, 30. dan 
  + Franc Poklar, obl. 

19. november | nedelja  33. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Dušan Repič, obl. 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 v čast Materi Božji za zdravje in priprošnjo za varstvo družine 
 


