11. november 2018
32. NEDELJA MED LETOM
»Ne boj se, tvoja vera te je
rešila,« nas opogumlja Jezus. Z
vero zaupajmo, da Bog poskrbi
+ starši Josip in Marija Barak, + nečakinja Helga Poklepović
za nas po naših bližnjih. Tudi mi
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec
smo lahko bližnji za druge.
12. november | ponedeljek sv. Jozafat Kuncevič, škof, mučenec
Hvala gospodu Ivotu Miklavcu za
Ankaran
19.00 + Jože in Avgust Kastelic
13. november | torek sv. Stanislav Kostka, redovnik
osemdesetletno pričevanje, naj
Valdoltra
17.00 nas še naprej spodbuja k
Ankaran
18.00 za naše rajne (3)
dobremu. Molitev drug za
14. november | sreda sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
drugega pa nas zbližuje z Bogom
Ankaran
19.00 za naše rajne (4)
in med seboj.
15. november | četrtek sv. Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
Da bi bili veroučni učilnici, ki ju
Ankaran
19.00 + Marija Kresevič, obl.
bomo
danes
blagoslovili,
+ Vid Pavalec, obl.
čimbolje uprabljeni in po
16. november | petek sv. Gertruda, redovnica
Valdoltra
17.00 za zdravje na duši in telesu
možnosti kmalu premajhni!
Ankaran
19.00 + Mario Brečević
Verouk po urniku. Za spremljanje
17. november | sobota sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
bogoslužja naj bo v pomoč
Ankaran
19.00 v zahvalo
liturgični zvezek in listi z
18. november | nedelja 33. NEDELJA MED LETOM
nedeljsko Božjo besedo.
Sv. Brida
08.00 + Dušan Repič, obl.
V sredo po sveti maši srečanje
Ankaran
09.30 + mama Jela in oče Mihael Jug
Valdoltra
11.00 v čast Materi Božji v zahvalo, za varstvo družine
staršev birmancev.
Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve.
11. november | nedelja 32. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Jože in Hermina Puc
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane

x

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.

