28. oktober 2018
30. NEDELJA MED LETOM
28. oktober | nedelja 30. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Marko Lulić in + sorodniki
Ankaran
09.30 + Mihael Celcer
Valdoltra
11.00 za Božje varstvo in zdravje v družini
29. oktober | ponedeljek bl. Mihael Rua, duhovnik, redovnik
Ankaran
19.00 v zahvalo Materi Božji, za zdravje
30. oktober | torek sv. Marcel, mučenec
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 31. oktober | sreda sv. Alfonz Rodriguez, mistik – spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 1. november | četrtek VSI SVETI
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + iz družine Petaci
Lovran
11.00 + iz družin Volk in Zlobec
Ankaran
17.00 molitev rožnega venca za naše rajne
2. november | petek SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH – prvi petek
Sv. Brida
17.00 za duše v vicah
Valdoltra
17.00 po namenu svetega očeta
Ankaran
19.00 za zdravje
3. november | sobota sv. Just Tržaški, mučenec – prva sobota
Ankaran
19.00 po namenu
4. november | nedelja 31. NED. MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + iz družine Muženič
Ankaran
09.30 + iz družine Germ
Valdoltra
11.00 za duše v vicah

Jezus nam daje, da moremo
spregledati. Odvrzimo plašč naših
starih omejenosti in stopimo za
njim. Naši nebeški prijatelji svetniki
so šli pred nami.
x

Med šolskimi počitnicami je premor
tudi pri verouku.
Papež Frančišek priporoča, da bi
po rožnem vencu molili molitvi
»Pod tvoje varstvo« in »Sveti
nadangel Mihael«. Dobite ju
lahko natisnjeni.
V četrtek je praznik Vseh svetih.
Praznična sveta maša v župnijski
cerkvi ob 9.30 kot ob nedeljah.
Po svetih mašah pri Sv. Bridi ob
8.00 in v kapeli v Lovranu ob 11.00
blagoslov grobov.

Vaši darovi ob blagoslovu grobov
bodo namenjeni za svete maše za
naše rajne. Tisti, ki imate svoje
rajne na pokopališču v Kopru ali
drugod, lahko za svete maše
darujete v cerkvi.
V prazničnih dneh 31. oktobra in 1. novembra je omogočen brezplačni avtobusni prevoz do pokopališč.
Na praznik v četrtek ob 17.00 uri molitev rožnih vencev v župnijski cerkvi. Molite za rajne tudi doma.
V petek spomin vseh vernih rajnih. Svete maše bodo pri Sv. Bridi in v Valdoltri ob 17.00 in v župnijski
cerkvi ob 19.00 uri. Lahko prejmemo popolni odpustek in ga darujemo za naše rajne.
Petek in sobota sta prva v mesecu, v petek obisk bolnikov.
Prihodnja nedelja je zahvalna; Bogu se bomo zahvalili za vse prejeto v preteklem letu.
G. Ivo Miklavc je dopolnil 80 let. Spremljajmo ga v molitvi!Voščili mu bomo v župnijski cerkvi v
nedeljo, 11. novembra. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslovil prenovljene veroučne učilnice.
Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve.
Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Na voljo so lončnice, darovi zanje bodo namenjeni za zvonik.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.

