
 

25. oktober 2020 

30. NEDELJA MED LETOM 
 Ne besede, dejanja naj bodo 
merilo naše bližine z Bogom. 
Ne moremo ljubiti Boga, če ne 
ljubimo svojih bližnjih. Za pomoč 
v vsakdanjem krščanskem življe-
nju prosimo naše nebeške 
prijatelje svetnike. 

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. Zaradi 
omejitev pri udeležbi vabljeni 
k svetemu obhajilu zunaj svete 
maše. Ob nedeljah obhajilo po 
vsaki maši, sicer po dogovoru. 

Vabljeni k spremljanju svete maše 
po spletu. Bližnjica do Youtube 
kanala je na župnijski spletni strani. 

Vsak dan v mesecu oktobru 
molimo rožni venec pol ure 
pred sveto mašo. 

V nedeljo je praznik Vseh svetih, povezan tudi s spominom na naše rajne. Zaradi letošnjih 
zdravstvenih razmer ne bo skupnega blagoslova grobov ob prazniku Vseh svetnikov, zato bo za 
svete maše za naše rajne mogoče darovati v cerkvi, grobove pa bom obšel in blagoslovil zasebno. 

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse 
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. 
Vabljeni tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

25. oktober | nedelja  30. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Marija, obl., in Josip Barak, + Helga Poklepović 

Ankaran  11.00 v čast sv. Janezu Pavlu II. za zdravje mame Marije 

26. oktober | ponedeljek  sv. Lucijan in Marcijan, mučenca 

Ankaran  19.00 v zahvalo in priprošnjo Marije Pomočnice 

27. oktober | torek  sv. Sabina Avilska, mučenka 

Sv. Brida  19.00 + Marija Fontanot 

28. oktober | sreda  SV. SIMON IN JUDA TADEJ, APOSTOLA 

Ankaran  19.00 + Jakob, Ivana in Jakob Šenk 

29. oktober | četrtek  bl. Mihael Rua, duhovnik, redovnik 

Ankaran  19.00 + Anita Saksida 

30. oktober | petek  sv. Marcel, mučenec 

Ankaran  19.00 za pravo pamet 

31. oktober | sobota  sv. Alfonz, redovnik – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 po namenu družine Semenič 

1. november | nedelja  VSI SVETI 

Sv. Brida  08.00 + Lino Radin, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Lovran  11.00 + Pino in Lidija Angelini 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca 
 


