26. november 2017
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – NEDELJA KARITAS
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
27. november | ponedeljek sv. Virgil in Modest, škofa
Ankaran
19.00 + Robert Stepan, 30. dan
+ Aleksandra Brljavac, ob r. d.
28. november | torek sv. Katarina Labouré, redovnica
Valdoltra
17.00 + nona Ana, oče Viktor, + Jožko Valčič
Ankaran
19.00 po namenu družine Borota
29. november | sreda sv. Filomen, mučenec
Sv. Brida
17.00 + Marija Perič, 30. dan
Ankaran
19.00 + Marija Kozlan, 7. dan
30. november | četrtek SV. ANDREJ, APOSTOL - spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za zdravje
za naše rajne (9)
1. december | petek bl. Karel de Foucauld, redovnik – prvi petek
Valdoltra
17.00 + iz družine Koman
Ankaran
19.00 za naše rajne (10)
2. december | sobota OBL. POSVETITVE ŽUP. CERKVE – prva sobota
Ankaran
19.00 + Vladimir Falkner, 7. dan
za pokoj duše
3. december | nedelja 1. adv. nedelja - PRAZNOVANJE SV. NIKOLAJA
Sv. Brida
08.00 + iz družin Strilić in Višaticki
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Barbara Zlobec in družina

Jezus je kralj, ki vse vodi z
ljubeznijo, zato je danes
trenutek, da po zgledu njegove
ljubezni do nas poživimo našo
ljubezen do bližnjega.
V času verouka bomo v dvorani
izdelovali adventne venčke: jutri
od 16h naprej, v sredo od 17h
naprej. Prihodnjo, 1. adventno
nedeljo, venčke prinesemo k
blagoslovu pri sveti maši. Molimo
za naše veroučence!
Jutri je sestanek katehetov.
V torek srečanje s
prvoobhajancev.

starši

V sredo ob 19.00 uri vabljeni v
rotundo poleg župnišča v Kopru,
kjer bo škof Jurij ob začetku
novega bogoslužnega leta
razložil svetopisemsko knjigo
Apostolska dela.
Na prvi petek od 18h do 19h priložnost za spoved; obisk bolnikov.

Danes začenjamo teden Karitas pod geslom »Kje sem doma?« Molili bomo za vse, ki so v stiskah
in se potrudili tudi vidno izkazati svojo krščansko ljubezen. Do nedelje v košaro lahko darujete
hrano ali denarne prispevke, v sredo pa bo dobrodelni koncert Klic dobrote. Kontejner za papir se
počasi polni. Vabljeni še naprej k sodelovanju.
Svetega Miklavža bomo sprejeli 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. Povejte o Miklavževi
dobroti tudi drugim.
V večno življenje sta odšla Marija Kozlan in Vladimir Falkner iz Ankarana. Naj jima Bog povrne
za vse dobro, kar sta 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.

