
 

7. oktober 2018 

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA  
  xBožja ljubezen je razlita v naša 
srca po Svetem Duhu, ki nam je 
bil dan. Zahvaljujmo se za Božje 
darove in odkrivajmo, kaj 
pomenijo za naše vsakdanje 
življenje. V molitvi se skupaj z 
Marijo pogovarjajmo z Bogom. 

Verouk je po urniku v ponedeljek 
in sredo. Liturgični zvezek naj bo 
pripomoček za spremljanje Jezu-
sovega sporočila za vso družino. 
Lahko si pomagamo tudi z listi z 
Božjo besedo, ki so na voljo v 
preddverju cerkve. 

Vsak dan pol ure pred sveto 
mašo v mesecu oktobru 
molimo rožni venec. 

Pridružimo se v molitvi bir-
mancem, staršem in botrom v 
devetdnevnici v čast Svetemu 
Duhu. 

Prihodnjo nedeljo bo zakrament svete birme podelil škof msgr. dr. Jurij Bizjak. 

Prihodnjo nedeljo imajo skavti ob 15.00 uri prehode in začetek skavtskega leta. 

Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve. 

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. 

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 

8. oktober | ponedeljek  sv. Tajda, spokornica 

Ankaran  19.00 za srečno operacijo, za varstvo Matere Božje 

9. oktober | torek  sv. Dionizij (Denis), škof in tovariši, mučenci 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 za zdravje 

10. oktober | sreda  sv. Danijel, mučenec 

Ankaran  19.00 po namenu, v zahvalo za zakrament krsta 

11. oktober | četrtek  sv. Janez XXIII., papež 

Ankaran  19.00 + starši, brat in sestra Lah 

12. oktober | petek  sv. Maksimilijan Celjski, mučenec 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 po namenu 

13. oktober | sobota  sv. Koloman, mučenec 

Ankaran  19.00 + iz družine Humar 

14. oktober | nedelja  28. NEDELJA MED LETOM – SVETA BIRMA 

Sv. Brida  08.00 + Marija, obl., in Marjan Segulin 

Ankaran  09.30 za birmance 

Valdoltra  11.00 + Jože Kresevič ob r. d. in + sorodniki 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


