18. november 2018
33. NEDELJA MED LETOM
18. november | nedelja 33. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Dušan Repič, obl.
Ankaran
09.30 + mama Jela in oče Mihael Jug
Valdoltra
11.00 v čast Materi Božji v zahvalo, za varstvo družine
19. november | ponedeljek sv. Matilda, redovnica, mistikinja
Ankaran
19.00 + Jelica Švraka, 30. dan
20. november | torek sv. Edmund, kralj
Valdoltra
17.00 + Jožef in Elizabeta Šijanec
Ankaran
19.00 + Anica Furlan, pogrebna
21. november | sreda Darovanje Device Marije
Ankaran
19.00 + Janez in Štefka Petaci
22. november | četrtek sv. Cecilija, devica, mučenka
Sv. Brida
17.00 + Franc Mesarec, 7. dan
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 po namenu
23. november | petek sv. Klemen I., papež, mučenec
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + iz družin Gluhak, Lahajnar in Pavletič
24. november | sobota sv. Andrej Dung-Lac idr. vietnamski mučenci
spomin Marije Pomočnice
Ankaran
19.00 + Anica Furlan, 7. dan
+ Janez Mihelič
25. november | nedelja KRISTUS KRALJ – nedelja Karitas
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Ivan ob r.d. in Neža Gabrijelčič
Valdoltra
11.00 Nina Vukšinić in družina

V vsakem trenutku življenja smo
povabljeni, da bi verovali. Nebo
in zemlja bosta prešla, Božja
beseda pa ostane trdna. Ob
koncu bomo deležni prerojenja.
Verouk po urniku. Za spremljanje bogoslužja naj bo v pomoč
liturgični zvezek in listi z
nedeljsko Božjo besedo.
V ponedeljek po sveti maši
srečanje staršev prvoobhajancev.
V sredo srečanje biblične skupine.
Danes se začenja teden zaporov: dnevi molitve za zapornike,
za žrtve kaznivih dejanj in za
vse, ki delajo v zaporih.
Prihodnjo nedeljo se začne
teden Karitas z vodilno mislijo
»Mladost iz korenin modrosti«. V nedeljo, na praznik
Kristusa Kralja bomo obhajali
nedeljo Karitas.

Postavljena bo košara, kjer lahko za Karitas darujete hrano ali kaj drugega za pomoči potrebne.
Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Svetega Miklavža bomo sprejeli v sredo, 5. decembra, ob 17.00 uri v župnijski cerkvi in ga
nato pospremili v šotor na trgu v Ankaranu. Vabljeni iz vse župnije.
Na voljo so lončnice, darovi zanje bodo namenjeni za zvonik.
Vabljeni k sodelovanju pri tedenskem urejanju in krašenju cerkve.
V večno življenje sta odšla Franc Mesarec iz Cereja in Anica Furlan iz Ankarana. Naj jima Bog
obilno povrne za vse dobro, kar sta v življenju naredila.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

