
 

1. november 2020 

VSI SVETI  
 Svetniki nam sporočajo, da 
rod tistih, ki iščejo Boga, ima 
zagotovilo, da je veliko naše 
plačilo v nebesih. 

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. 

Danes 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. Proti večeru vabljeni k molitvi rožnih vencev v 
domači družini, lahko tudi ob sledenju prenosu molitve, ki jo bo vodil nadškof Stanislav Zore. Sam 
bom ob 17h molil v cerkvi. Ponedeljek je spomin vseh vernih rajnih. Vsak duhovnik ima na ta dan 
možnost darovati tri svete maše, zato bo sveta maša ob 18.00 pri Sv. Bridi in takoj za tem dve v 
Ankaranu. 

Petek in sobota sta prva v mesecu. Glede na možnosti v četrtek in petek obisk bolnikov. Sporočite 
še za koga, ki bi potreboval zakramente okrepitve krščanskega življenja: sveto obhajilo, spoved in 
bolniško maziljenje. 

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. 

1. november | nedelja  VSI SVETI 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Lovran  11.00 + Pino in Lidija Angelini 

2. november | SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

Sv. Brida 18.00 za duše v vicah 

Ankaran  19.00 + Edi in Danijela Maršič 
  po namenu svetega očeta 

3. november | torek  sv. Just Tržaški, mučenec 

Sv. Brida  19.00 + Drago Prodan, 7. dan 

4. november | sreda  sv. Karel (Drago) Boromejski, škof 

Ankaran  19.00 + iz družine Kosirnik 

5. november | četrtek  sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Mario Angelini ob r. d. 

6. november | petek  sv. Lenart, opat – prvi petek 

Ankaran  19.00 po namenu 

7. november | sobota  OBLETNICA POSVETITVE KOPRSKE STOLNICE – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Margit Hozjan, obl. 

8. november | nedelja  32. NED. MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 [obhajilo] 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 11.00 [obhajilo] 
 


