30. september 2018
26. NEDELJA MED LETOM – KATEHETSKA NEDELJA
30. september | nedelja 26. NEDELJA MED LETOM - KATEHETSKA
Sv. Brida
08.00 + Goran in Nevenka Prtenjača
Ankaran
09.30 v dober namen
Valdoltra
11.00 + Rafael Volk, v čast svetim nadangelom
1. oktober | ponedeljek sv. Terezija Deteta Jezusa, zavetnica misijonov
Ankaran
19.00 v čast angelom varuhom, v zahvalo
2. oktober | torek sv. Angeli varuhi
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Jožica Kocjančič, obl.
3. oktober | sreda sv. Gerard, opat
Ankaran
19.00 + Frančiška Selan
4. oktober | četrtek sv. Frančišek Asiški, ust. frančiškanov
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Frančiška Selan
+ Jože in Katarina Sergaš, 7. dan
5. oktober | petek sv. Marija Favstina Kowalska, red. – prvi petek
Valdoltra
17.00 za mlade družine
Ankaran
19.00 po namenu
6. oktober | sobota sv. Bruno, red., ust. kartuzijanov – prva sobota
Ankaran
19.00 v čast Svetemu Duhu
7. oktober | nedelja 26. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA
Sv. Brida
08.00 + Jože Balentič, obl.
Ankaran
09.30 + iz družine Jamšek
Valdoltra
11.00 Barbara Zlobec in družina
Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca.

Prosimo za razsvetljenje Svetega
Duha, da bi mogli spoznati, kdo
je tisti, po komer nam govori
Jezus, pa naj pripada naši
skupnosti ali ne, in za moč da bi
po Jezusovi besedi tudi živeli.
Verouk je po urniku v ponedeljek
in sredo. Liturgični zvezek naj bo
pripomoček za spremljanje Jezusovega sporočila za vso družino.
Lahko si pomagamo tudi z listi z
Božjo besedo ob blagoslovljeni
vodi v preddverju cerkve.
Vsak dan pol ure pred sveto
mašo v mesecu oktobru
molimo rožni venec.
V ponedeljek sestanek Karitas.
Od četrtka devetdnevnica v čast
Svetemu Duhu pred prejemom
zakramenta
svete
birme.
Praznik svete birme bo v
nedeljo, 14. oktobra.

V petek srečanje birmancev, botrov in staršev s škofom birmovalcem dr. Jurijem Bizjakom.
Vsi vabljeni k sveti maši.
V soboto dopoldne urejanje cerkve in okolice, ob 17.00 spokorno bogoslužje in možnost
prejema zakramenta sprave pri spovedniku od drugod.
Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov.
Molimo za naše birmance in vse druge veroučence, pa tudi za njihove starše ter za katehete.
Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve.
Prihodnjo nedeljo imajo skavti ob 15.00 uri prehode in začetek skavtskega leta.
Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

