17. november 2019
33. NEDELJA MED LETOM
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
18. november | ponedeljek sv. Roman Cezarejski, diakon, muč.
Ankaran
19.00 + Anica Furlan, obl.
+ starši Volčjak
19. november | torek sv. Matilda, redovnica, mistikinja
Valdoltra
16.00 + Vladimir Melon
Ankaran
19.00 + Franc Stipanič, obl.
20. november | sreda sv. Edmund, kralj
Ankaran
19.00 za blagoslov družine
v zahvalo za zdravje
21. november | četrtek Darovanje Device Marije
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + starši Jela in Mihael Jug
za naše rajne (3)
22. november | petek sv. Cecilija, dev. muč., zavetnica cerkv. glasbe
Sv. Brida
18.00 + Miranda Stančič
Ankaran
19.00 + mama
23. november | sobota sv. Klemen I., papež, mučenec
Ankaran
19.00 + starši Murkovič in Lepen, + sorodniki
+ Arcide Blagonic
24. november | nedelja KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS
Sv. Brida
08.00 + Jože in Hermina Puc
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Nina Vukšinić in družina

Veliko vznemirljivih novic
sprejemamo. Mnogi napovedujejo katastrofe. A Jezus nas
tolaži, naj bomo mirni, saj smo
ob njem varni. Važno je, da
zaupamo Bogu, ki bo sodil svet
s pravičnostjo in ljudstvom
vladal s pravo mero (prim Ps 98).
Verouk po urniku. Za spremljanje bogoslužja naj bo v pomoč
liturgični zvezek in listi z
nedeljsko Božjo besedo.
Obhajamo teden zaporov.
Molimo za žrtve kaznivih dejanj,
za storilce in vse tiste, ki delajo z
njimi.
V sredo ob 20.00 je v Rotundi v
Kopru predstavitev knjige psalmov, predava dr. Alan Tedeško.
V ponedeljek, 25. novembra,
seja župnijskega pastoralnega
sveta.

V nedeljo, 1. decembra, bomo obhajali 35-letnico posvetitve župnijske cerkve. Med nami bo
beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar.
V cerkvi je že postavljena košara Karitas, kjer lahko darujete hrano ali drugo potrebno za
tiste, ki potrebujejo pomoč.
Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi.
Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

