6. oktober 2019
27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA
6. oktober | nedelja 27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA
Sv. Brida
08.00 + Jože Balentič, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Barbara Zlobec in družina
7. oktober | ponedeljek Rožnovenska Mati Božja
Ankaran
19.00 v čast Materi Božji v zahvalo
za srečno zadnjo uro
8. oktober | torek sv. Tajda, spokornica
Bertoki
14.00 + Ivan Zelenjak, pogrebna
Valdoltra
16.00 Ankaran
19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
9. oktober | sreda sv. Dionizij (Denis) škof in tovariši, mučenci
Lovran
12.00 + Pavel Zlobec, pogrebna
Ankaran
19.00 10. oktober | četrtek sv. Danilo (Danijel), škof
Ankaran
19.00 v zahvalo Bogu in Mariji za uslišano prošnjo
11. oktober | petek sv. Janez XXIII., papež
Sv. Brida
18.00 + Karlo in Elvira Božič
Ankaran
19.00 12. oktober | sobota sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
Ankaran
19.00 + Marinka Gregorič, + iz družine Pintar
13. oktober | nedelja 28. NEDELJA MED LETOM – SVETA BIRMA
Sv. Brida
08.00 + Iva Ščuka
Ankaran
09.30 za birmance; za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 v čast svetim angelom varuhom in v zahvalo
Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca

Pred Boga ne prihajajmo, kot da
nam je kaj dolžan. Ravnajmo kot
Jezus, ki ni prišel, da bi mu stregli,
ampak, da bi on stregel in se dal v
odkupnino za mnoge. Tako nam
bo Bog lahko izkazal svojo velikodušnost. Z Marijo hodimo po
poti vere.
Verouk po urniku. Za spremljanje bogoslužnega leta imajo
veroučenci liturgični zvezek.
Med devetdnevnico pred
sveto birmo spremljajmo naše
devetošolce
z
molitvijo.
Praznik svete birme bo v
nedeljo, 13. oktobra. Med
nami bo beograjski nadškof
msgr. Stanislav Hočevar.
Ob 16.00 začetek novega
skavtskega leta in prehodi.
Vsak dan med tednom ob
18.30 skupna molitev rožnega
venca v župnijski cerkvi.

V torek, 8. oktobra, ob 17.30 odprtje razstave Umetniki za Karitas v Pretorski palači v Kopru.
Od 6. do 13. oktobra je teden za življenje. Misel letos je »Hvala za moč upanja.«
Vabljeni novi pevci v župnijski pevski zbor.
Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve.
Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. Misijonar Danilo Lisjak,
ki je bil ta teden nekaj dni med nami, se zahvaljuje za vašo velikodušnost.
V večno življenje sta odšla Jelena Gornjec in Ivan Zelenjak iz Ankarana. Naj jima Bog povrne
za vse dobro, kar sta v življenju storila.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

