27. oktober 2019
30. NEDELJA MED LETOM
27. oktober | nedelja 30. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + starši Mihelič
Valdoltra
11.00 za duše v vicah
28. oktober | ponedeljek SV. SIMON IN JUDA TADEJ, APOSTOLA
Ankaran
19.00 + Nada Drobnič
29. oktober | torek bl. Mihael Rua, redovnik
Valdoltra
16.00 + nona Ana, + Joško Valčič
Ankaran
19.00 po namenu
30. oktober | sreda sv. Marcel, mučenec
Sv. Brida
10.15 per i nostri defunti (IT)
Ankaran
19.00 + iz družin Pohlen in Škapin
31. oktober | četrtek sv. Alfonz Rodriguez, mistik - spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 za dar vere
1. november | petek VSI SVETI
Sv. Brida
08.00 + Lino Radin, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Lovran
11.00 + Lidija in Pino Angelini
Ankaran
17.00 molitev rožnega venca za naše rajne
2. november | sobota SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
Sv. Brida
18.00 + iz družin Višaticki in Strilić
Ankaran
19.00 + iz družin Volk in Zlobec
3. november | nedelja 31. NED. MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Marija in Josip Barak, + Helga Poklepović
Valdoltra
11.00 za duše v vicah
V oktobru vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca

Ko molimo, se pogovarjamo z
Bogom. Dajemo prostor v svoji
duši za živo besedo tistega, ki
nam podarja življenje in se po
Jezusovem zgledu učimo velikodušnosti do ljudi okoli nas.
Ta teden so šolske in veroučne
počitnice. Vzemimo si čas za
bogoslužje in obisk pokopališča z
molitvijo.
V ponedeljek srečanje župnijskega pastoralnega sveta.
V sredo srečanje biblične skupine.
V petek je praznik Vseh svetih.
Praznična sveta maša v župnijski
cerkvi ob 9.30 kot ob nedeljah.
Po svetih mašah pri Sv. Bridi ob
8.00 in v kapeli v Lovranu ob 11.00
blagoslov grobov.

Vaši darovi ob blagoslovu grobov
bodo namenjeni za svete maše za
naše rajne. Tisti, ki imate svoje
rajne na pokopališču v Kopru ali
drugod, lahko za svete maše
darujete v cerkvi.
Na praznik v petek ob 17.00 uri molitev rožnih vencev v župnijski cerkvi. Molite za rajne tudi doma.
V soboto spomin vseh vernih rajnih. Sveti maši bosta pri Sv. Bridi ob 18.00 in v župnijski cerkvi ob 19.00
uri. Lahko prejmemo popolni odpustek in ga darujemo za naše rajne.
Prihodnja nedelja je zahvalna; Bogu se bomo zahvalili za vse prejeto v preteklem letu.
Vabljeni novi pevci v župnijski pevski zbor.
Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve.
Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben pomoči. Vabljeni k zbiranju papirja za pomoč
otrokom v misijonu v Ugandi.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

