
 

19. november 2017 

33. NEDELJA MED LETOM 
 Budnost ni le v nedejavnem 
čakanju, kaj se bo zgodilo, pač 
pa zavzetost, da kar najbolje od-
govorimo na Božje povabilo in 
sodelujemo s prejetimi darovi. 
Ne ljubimo z besedami, ampak z 
dejanji. 

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

Danes je prvi svetovni dan 
revnih. 

Danes se začenja teden zapo-
rov: dnevi molitve za zapornike, 
za žrtve kaznivih dejanj in za 
vse, ki delajo v zaporih. 

Jutri srečanje Karitas. 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?« 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Svetega Miklavža bomo pričakali v torek, 5. decembra, ob 17.00 uri v župnijski cerkvi in ga 
nato pospremili v šotor na trgu v Ankaranu. Vabljeni iz vse župnije. 

V večno življenje je odšla Anđelka Osterman iz Barižonov. Naj ji Bog povrne za vse dobro, kar 
je v življenju naredila. 

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. 

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 

20. november | ponedeljek  sv. Edmund, kralj 

Ankaran 19.00 za naše rajne (5) 
  za naše rajne (6) 

21. november | torek  Darovanje Device Marije 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 s prošnjo za blagoslov 

22. november | sreda  sv. Cecilija, devica, mučenka 

Ankaran 19.00 za naše rajne (7) 

23. november | četrtek  sv. Klemen I., papež, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Anđelina Osterman, 7. dan 
  za naše rajne (8) 

24. november | petek  sv. Andrej Dung-Lac idr. vietnamski mučenci 
       spomin Marije Pomočnice 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

25. november | sobota  sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka 

Ankaran 19.00 + Ivan ob r.d. in Nežka Gabrijelčič 
  + iz družin Kavčič in Lampe 

26. november | nedelja  KRISTUS KRALJ – nedelja Karitas 

Sv. Brida 08.00 + Lino Radin, obl. 

Ankaran 09.30 + Nella Poceco 

Valdoltra 11.00 Nina Vukšinić in družina 
 


