26. september 2021
26. NEDELJA MED LETOM
26. september | nedelja 26. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Franc in Kristina Kolenko, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Joško Valčič, + oče Viktor
27. september | ponedeljek sv. Vincencij Pavelski, duh., ust. lazaristov
Ankaran
19.00 + Fanika Jazbec in + sorodniki
28. september | torek sv. Venčeslav, mučenec
Ankaran
19.00 + Zora Ceglar
+ Samo Fujan
29. september | sreda SV. MIHAEL, GABRIJEL, RAFAEL, NADANGELI
Lovran
16.00 + Giuseppe in Lidija Angelini (IT)
Ankaran
19.00 + starši in sorodniki Brezovšek
30. september | četrtek SV. HIERONIM, DUH., CERKV. UČ., ZAVETNIK KOPRSKE ŠKOFIJE
Sv. Brida
17.00 + Olga Bobanović, 7. dan
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Jakob Bitežnik
1. oktober | petek sv. Terezija Deteta Jezusa, dev. cerkv. uč. – prvi petek
Ankaran
19.00 za dobrotnike
2. oktober | sobota sv. angeli varuhi – prva sobota
Ankaran
19.00 + Karlo in Antonieta
3. oktober | nedelja 27. NED. MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Stefania, Santo in Graziella Angelini
Ankaran
09.30 + Julijana Pišek
Ankaran
11.00 za žive in pokojne župljane

Imejmo oči odprte za vse
dobro, ki se dogaja okrog nas,
bodimo hvaležni Bogu, da nas
zna presenečati in se trudimo,
da bi bili vedno bolj sol zemlje
in luč sveta.
Za udeležbo pri bogoslužju
skrbno upoštevajmo svetovane
ukrepe za zavarovanje zdravja.
Ob četrtkih je sveta maša pri
Sv. Bridi ob 17.00 uri. V župnijski
cerkvi vsak četrtek od 18.00
priložnost za sveto spoved.
Verouk je po urniku. Molimo
za naše veroučence.
V sredo, na praznik svetih
nadangelov Mihaela, Gabriela
in Rafaela, bo ob 16.00 uri
sveta maša v italijanskem
jeziku v kapeli v Lovranu.

Petek in sobota sta prva v mesecu; obisk bolnikov.
V mesecu oktobru vsak dan med tednom pol ure pred sveto mašo skupaj molimo rožni venec.
V nedeljo, 10. oktobra, se s prehodi začenja skavtsko leto. Vabljeni k vpisu.
Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve.
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. Molimo za nove duhovne poklice.

