
 

31. oktober 2021 

31. NEDELJA MED LETOM 
 Poslušajmo Boga, ki nam govori na 
srce, ki nam izkazuje neskončno 
ljubezen. Kot zdravnik ljubi v nas 
duhovno zdravje, ki nam ga želi vrniti. 
Odgovorimo na njegov dar z ljubez-
nijo do Boga ter bližnjega kakor sebe. 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

V župnijski cerkvi ob četrtkih od 
18.00 priložnost za sveto spoved. 

Razen ponedeljka je verouk po 
urniku. V četrtek se začenja 
devetdnevnica v čast Svetemu 
Duhu. Molimo za naše veroučence. 

Na praznik vseh svetih so svete 
maše ob 8.00 uri pri Sv. Bridi, ob 
11.00 v Lovranu, obakrat nato 
blagoslov grobov, ter ob 9.30 v 
župnijski cerkvi. Ob 17.00 uri 
molitev rožnih vencev za rajne. 

Ob blagoslovu grobov vabljeni k 
darovanju za maše za naše rajne. 

Ob spominu rajnih je sveta maša 
pri Sv. Bridi ob 17.00 uri ter v četrtek 
ob 11.15 v italijanskem jeziku. 

V četrtek je sestanek Karitas. 

Petek in sobota prva v mesecu; v 
četrtek in petek obisk bolnikov. 

Obnova stropa v cerkvi sv. Bride je v glavnem zaključena. Hvala vsem, ki ste sodelovali, za pomoč pri 
delu, pospravljanju pred in po gradnji ter čiščenju cerkve. Vabljeni k darovom za dodatne stroške. 

V petek ob 17.00 uri je na Sveti Gori pri Gorici sveta maša in koncert ob 80-letnici prof. Jožeta Trošta. 

V soboto ob 17.00 uri je v stolnici v Kopru sveta maša, blagoslov in predstavitev novih orgel. Sveta 
maša v župnijski cerkvi je pol ure pozneje, ob 19.30. 

Vabljeni, da bi pri svetih mašah skupaj molili tudi po vaših namenih. 

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. 

31. oktober | nedelja  31. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 Mariji v zahvalo s prošnjo za blagoslov družine 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Ljudmila Marušič 

1. november | ponedeljek  VSI SVETI 

Sv. Brida 08.00 + Lino Radin, obl., + sorodniki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Lovran 11.00 + iz družin Angelini  

2. november | torek  SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

Sv. Brida 17.00 + Olga in Zvonko Bobanović 

Ankaran  19.00 za duše v vicah 
  + Ljudmila Marušič 

3. november | sreda  sv. Just Tržaški, mučenec 

Ankaran  19.00 + Edi Maršič ob r. d. 
  + Ljudmila Marušič 

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

Sv. Brida 11.15 per i nostri defunti (IT) 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ljudmila Marušič 

5. november | petek  sv. Zaharija in Elizabeta, st. J. Krstnika – prvi petek 

Ankaran  19.00 po namenu, za družino 
  + Ljudmila Marušič 

6. november | sobota  sv. Lenart, opat – prva sobota 

Koper-stolnica 17.00 sveta maša in blagoslov orgel 

Ankaran  19.30 + iz družin Šenk in Kadivec 
  + Ljudmila Marušič 

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

Sv. Brida  08.00 + Miranda in Mario Stančič 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Ljudmila Marušič 
 


