13. oktober 2019
28. NEDELJA MED LETOM – PRAZNIK SVETE BIRME
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
14. oktober | ponedeljek sv. Kalist I., papež, mučenec
Ankaran
19.00 + Marija, obl., in Marjan Segulin
+ iz družine Markočič
15. oktober | torek sv. Terezija Velika (Avilska), red., cerkv. uč.
Valdoltra
16.00 Ankaran
19.00 + Jelena Gornjec, 7. dan
16. oktober | sreda sv. Jadviga (Hedvika), kneginja, redovnica
Ankaran
19.00 + Ivan Zelenjak, 7. dan
+ Sandi in + starši Leopold in Marija Bandelj
17. oktober | četrtek sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
Ankaran
19.00 + Mara Pevec, 7. dan
+ iz družine Kresevič
18. oktober | petek SV. LUKA, EVANGELIST
Sv. Brida
18.00 + Stanko Pavletič, 30. dan
Ankaran
19.00 + Vilma in Anica ter + iz družine Furlan
19. oktober | sobota sv. Pavel od Križa, duhovnik
Ankaran
19.00 + Laura Viola, roj. Krmac
20. oktober | nedelja 29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Janez Mihelič
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Emilija Zlobec
Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca

Bog je zvest in nas vabi k
vztrajnosti v dobrem. Zahvaljujmo
se za dar odrešenja. Naprej po
poti življenja gremo v zavesti, da
nas je vera rešila.
Ob prazniku svete birme hvala
Bogu, ki na nas razliva darove
Svetega Duha in vsem, ki mu pri
tem pomagajo! Hvala škofu Juriju
za takojšnjo pripravljenost ter
spodbudno besedo tudi že med
srečanjem z birmanci. Hvala
vsem, ki ste pomagali v pripravi
na prejem zakramenta potrditve
darov Svetega Duha, še posebej
tistim, ki ste skrbeli za petje. Naj
bodo sadovi Svetega Duha obilni
in nas krepijo na poti.
Verouk po urniku. Za spremljanje bogoslužnega leta imajo
veroučenci liturgični zvezek.
V ponedeljek sestanek Karitas.

V sredo srečanje biblične skupine.
Prihodnja nedelja je misijonska. Z molitvijo in dobrodelnostjo mislimo na naše misijonarje.
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.
V večno življenje je odšla Mara Pevec iz Cereja. Naj ji Bog povrne za vse dobro, kar je v
življenju storila.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

