10. november 2019
32. NEDELJA MED LETOM
10. november | nedelja 32. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + starši Bizjak
Valdoltra
11.00 + Pavel in Anamarija Zlobec
11. november | ponedeljek sv. Martin iz Toursa, škof
Ankaran
19.00 + Miranda Stančič
+ Ivan Peras ob r. d.
12. november | torek sv. Jozafat Kuncevič, škof, mučenec
Valdoltra
16.00 + Miroslav Pišek, + Ana Muha
Ankaran
19.00 + iz družin Gluhak, Lahajnar in Pavletič
13. november | sreda sv. Stanislav Kostka, redovnik
Ankaran
19.00 za naše rajne (1)
za mladino
14. november | četrtek sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Marija Kresevič, obl.
15. november | petek sv. Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
Sv. Brida
18.00 + Ivana, Mario in Jože Lazar
Ankaran
19.00 16. november | sobota sv. Marjeta Škotska, kraljica
Ankaran
19.00 + Franc Mesarec, obl.
za naše rajne (2)
17. november | nedelja 33. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Dušan Repič, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 v čast Materi Božji za zdravje in varstvo družine

Smisel
svojega
življenja
moremo odkriti, če se v
razmišljanju postavimo v
trenutek prehoda v večno
bivanje in se vprašamo, s
kakšno odločitvijo se želimo
znajti v tistem trenutku.
Izpovedujmo vero in upanje v
Boga, ki nam je zagotovil
vstajenje in večno življenje.
Verouk po urniku. Za spremljanje bogoslužja naj bo v pomoč
liturgični zvezek in listi z
nedeljsko Božjo besedo.
V ponedeljek sestanek Karitas.
V sredo srečanje biblične skupine.
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 misijonu v Ugandi.
V večno življenje je odšla Margit Hozjan iz Kolombana. Naj jo Bog sprejme k sebi in povrne za
vse dobro, kar je v življenju naredila.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

