
 

21. oktober 2018 

29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA  
  xSkupaj z misijonarji smo tudi mi 
doma povabljeni, da bi omogočili 
drugim spoznati Kristusa. 
Poživljajmo najprej svojo vero, 
da jo bomo lahko delili naprej. 

Vodilna misel današnje 
misijonske nedelje je »Skupaj z 
mladimi ponesimo evangelij 
vsem«. Hvala za vaše molitve in 
darove za misijonarje. 

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. Papež Frančišek priporoča, da bi po rožnem vencu molili molitvi »Pod 
tvoje varstvo« in »Sveti nadangel Mihael«. Obe natisnjeni dobite pri verskem tisku. 

V večno življenje je odšla Jelica Švraka iz Premančana. Naj jo usmiljeni Bog sprejme k sebi. 

V soboto bo gospod Ivo Miklavc dopolnil 80 let. Pri Sv. Bridi mu bomo voščili v nedeljo, 
28. oktobra, v Ankaranu pa v nedeljo, 11. novembra. Spremljajmo ga v molitvi! 

Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. Misijonar 
Danilo Lisjak se iz srca zahvaljuje za dosedanjo podporo. 

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. 

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 

22. oktober | ponedeljek  sv. Janez Pavel II., papež 

Ankaran  19.00 - 

23. oktober | torek  sv. Janez Kapistran, duhovnik 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 + Anton Ceglar, obl. 

24. oktober | sreda  sv. Anton M. Claret, škof – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 - 

25. oktober | četrtek  sv. Krizant in Darija, mučenca 

Ankaran  19.00 + Jelica Švraka, 7. dan 

26. oktober | petek  sv. Lucijan in Marcijan, mučenca 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 - 

27. oktober | sobota  sv. Sabina Avilska, mučenka 

Ankaran  19.00 + Robert Stepan, obl. 

28. oktober | nedelja  30. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Marko Lulić in + sorodniki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 za Božje varstvo in zdravje v družini 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


