3. november 2019
31. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA
3. november | nedelja 31. NED. MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 v zahvalo
Ankaran
09.30 + Marija in Josip Barak, + Helga Poklepović
Valdoltra
11.00 za duše v vicah
4. november | ponedeljek sv. Karel Boromejski, škof
Ankaran
19.00 + Edi Maršič, obl., + sorodniki
v čast Mariji Pomočnici za srečno operacijo
5. november | torek sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
Valdoltra
16.00 Ankaran
19.00 + Jelena Gornjec, 30. dan
6. november | sreda sv. Lenart, opat
Ankaran
19.00 + Ivan Zelenjak, 30. dan
7. november | četrtek OBLETNICA POSVETITVE KOPRSKE STOLNICE
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Robert Stepan, obl.
8. november | petek sv. Bogomir, škof
Sv. Brida
18.00 + Mara Pevec, 30. dan
Ankaran
19.00 + Viljem, obl., in Cvetka Cupin, + iz druž. Cupin
9. november | sobota POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE
Ankaran
19.00 + Albin in Agata Jerman
10. november | nedelja 32. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + starši Bizjak
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec

Zahvaljujemo se Jezusu, ker
prihaja iskat in zveličat, kar je
izgubljenega. Hvaležni za Božje
darove hvaležnost izkazujemo
tudi našim bližnjim.
Verouk po urniku. Za spremljanje bogoslužja naj bo v pomoč
liturgični zvezek in listi z
nedeljsko Božjo besedo.
V ponedeljek sestanek katehetov.
V četrtek in petek obisk bolnikov.
Ob obisku cerkve in blagoslovu grobov ob prazniku vseh
svetih in spominu vernih
rajnih ste darovali za 41 svetih
maš za naše rajne .
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.
Hvala za vse sodelovanje v življenju župnije v preteklem letu: Hvala za prošnje in zahvale Bogu v molitvi, za
darovanje trpljenja tistih, ki ste se z njim srečali. Hvala katehistinjam in drugim, ki pomagate pri vzgoji in
usmerjanju v življenje naših otrok in mladih. Hvala za sodelovanje pri bogoslužju: bralcem, pevcem, ministrantom,
vsem, ki čistite in krasite cerkev, tistim, ki ste darovali čas za drobna, pa tudi kakšna večja popravila. Hvala članom
župnijskega pastoralnega sveta, župnijske Karitas in drugih skupin. Hvala za vse duhovne in materialne prispevke
pri graditvi našega krščanskega občestva. Hvala za vsako pozornost in darove za vzdrževanje duhovnikov. Hvala
predvsem Bogu za vse, kar dobrega prejemamo.

