10. oktober 2021
28. NEDELJA MED LETOM
10. oktober | nedelja 28. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Andrej in Antonija Pucer
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 po namenu
11. oktober | ponedeljek sv. Janez XXIII., papež
Ankaran
19.00 + Jožica in Ivan Kocjančič
12. oktober | torek sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
Ankaran
19.00 za milost Svetega Duha
13. oktober | sreda bl. Aleksandrina da Costa, dev., mistikinja
Ankaran
19.00 + Fanika Jazbec in + sorodniki
14. oktober | četrtek sv. Kalist I., papež, mučenec
Sv. Brida
17.00 + iz družine Nadoh
Ankaran
19.00 za dobrotnike
15. oktober | petek sv. Terezija Velika, devica, cerkvena učiteljica
Ankaran
19.00 + Štefan Dragšič
+ Ljudmila Marušič
16. oktober | sobota sv. Hedvika, kneginja, redovnica
Ankaran
19.00 + Vilma Furlan, obl.
+ Ljudmila Marušič
17. oktober | nedelja 29. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Milena in starši Semenič
Ankaran
09.30 + Ana Muha
Ankaran
11.00 + Ljudmila Marušič
Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca.

Prava modrost je v tem, da se
damo poučiti in na koncu
izberemo to, kar je resnično
važno. Če je Bog na prvem
mestu, je vse na pravem mestu.
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 mesecu oktobru vsak dan med
tednom pol ure pred sveto mašo
skupaj molimo rožni venec.
Popoldne ob 15h se s prehodi
začenja skavtsko leto. Vabljeni
k vpisu. Več na plakatih zunaj
in pri voditeljih.

Prihodnjo nedeljo nas bo pri sveti maši nagovoril misijonar v Afriki Danilo Lisjak.
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.
Pismo slovenskih škofov za konec epidemije in edinost v Cerkvi
Dragi bratje in sestre, škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi in prošnji, da skupaj premagamo
težko krizo epidemije in delitev med nami. Čas koronavirusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa
tudi priložnost, da poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli prečiščeni in utrjeni v
veri ter bodo naša občestva kraj živete vere. V nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja
sinodalno pot preverjanja življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej pričenja tako na ravni škofij kot tudi
na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je priložnost, da po vseh naših občestvih namenimo skupno
molitev za prenehanje epidemije v naši domovini in da začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina,
čeprav z različnimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj poklicani, da pokažemo odgovornost in sodelovanje.
Vaši škofje

