
 

14. oktober 2018 

28. NEDELJA MED LETOM – SVETA BIRMA  
  xJezus nas je pogledal in vzljubil, 
vabi nas, naj hodimo za njim. Pri 
Bogu je vse mogoče, zato gremo 
in prosimo za modrost na poti. 

Ob prazniku svete birme hvala 
Bogu, ki na nas razliva darove 
Svetega Duha in vsem, ki mu pri 
tem pomagajo! Naj bo prošnja, 
da bi v njihovih dušah, pa tudi v 
dušah vseh nas vladal sveti mir, 
ki ga lahko da le prijateljstvo z 
Jezusom. 

Verouk je po urniku v 
ponedeljek, sredo in nedeljo. 
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. 

Zaključujemo teden za življenje z vodilno mislijo pesnika Franceta Balantiča: »Studencev 
močnih, čistih sem željan.« 

Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

Prihodnja nedelja je misijonska. Z molitvijo in dobrodelnostjo mislimo na naše misijonarje. 

Na voljo so lončnice, darovi zanje bodo namenjeni za zvonik. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

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 

15. oktober | ponedeljek  sv. Terezija Avilska, redovnica, cerkv. uč. 

Ankaran  19.00 + Terezija Kalizan 

16. oktober | torek  sv. Hedvika, kneginja, redovnica 

Valdoltra  17.00 za zdravje 

Ankaran  19.00 + Frančiška Selan 

17. oktober | sreda  sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec 

Ankaran  19.00 + Vilma Furlan, obl. In + sorodniki 

18. oktober | četrtek  SV. LUKA, EVANGELIST 

Ankaran  19.00 - 

19. oktober | petek  sv. Pavel od Križa, duhovnik 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 po namenu 

20. oktober | sobota  sv. Irena, mučenka 

Ankaran  19.00 + Stanislav Jenkole, 30. dan 

21. oktober | nedelja  29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NED. 

Sv. Brida  08.00 + Franc Lekše 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + Emilija Zlobec 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


