
 

4. november 2018 

31. NEDELJA MED LETOM  
  xPovabljeni smo k ljubezni do 
bližnjega. Jezus sam nam daje 
zgled nesebičnosti. Zahvaljujmo 
se Bogu, ker vekomaj traja 
njegova dobrota! 

Verouk po urniku. Za 
spremljanje bogoslužja naj bo v 
pomoč liturgični zvezek in listi z 
nedeljsko Božjo besedo. 

V ponedeljek sestanek Karitas. 

V torek ob 11.15 je pri Sv. Bridi 
sveta maša za rajne v 
italijanskem jeziku. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Prihodnjo nedeljo bomo voščili 
g. Ivu Miklavcu za 80. rojstni dan. 
Skupaj bomo z njim in zanj molili 
pri sveti maši ob 9.30 v župnijski 
cerkvi. Ob tej priložnosti bo g. Ivo 
blagoslovil prenovljene vero-
učne učilnice. 

Ob obisku cerkve in blagoslovu grobov ob prazniku vseh svetih in spominu vernih rajnih ste 
darovali za 40 svetih maš za naše rajne. 

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.  

Hvala za vse sodelovanje v življenju župnije v preteklem letu: Hvala za prošnje in zahvale Bogu v molitvi, za 
darovanje trpljenja tistih, ki ste se z njim srečali. Hvala za sodelovanje pri bogoslužju: bralcem, pevcem, 
ministrantom, vsem, ki čistite in krasite cerkev, tistim, ki ste darovali čas za drobna, pa tudi kakšna večja popravila. 
Hvala katehistinjam in drugim, ki pomagate pri vzgoji in usmerjanju v življenje naših otrok in mladih. Hvala 
članom župnijskega pastoralnega sveta, župnijske Karitas in drugih skupin. Hvala za vse duhovne in materialne 
prispevke pri graditvi našega krščanskega občestva. Hvala za vsako pozornost in darove za vzdrževanje 
duhovnikov. Hvala predvsem Bogu za vse, kar dobrega prejemamo. 

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 

5. november | ponedeljek  sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika 

Ankaran  19.00 + Šteljo Ražman, + Robi Fajdiga 
  za zdravje 

6. november | torek  sv. Lenart, opat 

Sv. Brida 11.15 per i nostri defunti (IT) 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 + iz družine Kosirnik 

7. november | sreda  OBLETNICA POSVETITVE KOPRSKE STOLNICE 

Ankaran  19.00 po namenu 

8. november | četrtek  sv. Gotfrid (Bogomir), škof 

Ankaran  09.30 za naše rajne (1) 

9. november | petek  POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 

Valdoltra  17.00 - 

Ankaran  19.00 + iz družine Šenk 

10. november | sobota  sv. Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 za naše rajne (2) 

11. november | nedelja  32. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Jože in Hermina Puc 

Ankaran  09.30 + starši Josip in Marija Barak, + nečakinja Helga Poklepović 

Valdoltra  11.00 + Anamarija Zlobec 
 


