7. november 2021
32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA
Hvaležni za vse, kar prejemamo,
slavimo Boga za velika dela v našem
življenju. Priporočajmo se Svetemu
Duhu, da bi korake na poti življenja
znali usmerjati prav in ohranjati trdno
medsebojno povezanost.
Skrbno upoštevajmo ukrepe za
varovanje zdravja.
Verouk je po urniku. Molimo za
naše veroučence.
Obhajamo devetdnevnico v čast
Svetemu Duhu. Birmance spremljajmo z molitvijo. V nedeljo je v naši
župniji praznik svete birme.
Zaradi zdravstvenih razmer bo
sveta birma med sveto mašo ob
11.00 uri z omejeno udeležbo.
Jutri, v ponedeljek, je ob 18.00
srečanje s škofom birmovalcem
in nato sveta maša.
Med tednom bo do četrtka med
sveto mašo možnost prejema
zakramenta sprave, v torek, sredo
in četrtek tudi od 18.00 ure naprej.
Ob 18.00 uri je v stolnici koncert
na včeraj blagoslovljenih orglah.
Vabljeni, da bi pri svetih mašah skupaj molili tudi po vaših namenih. Za naše rajne ste ob prazniku
vseh svetih darovali za 31 svetih maš, vzpostavljajmo povezanost z njimi v evharistiji še naprej.
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.
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
8. november | ponedeljek sv. Bogomir, škof
Ankaran
19.00 po namenu
+ Ljudmila Marušič
9. november | torek POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE
Ankaran
19.00 + Francesco e Margherita Bonifacio
+ Ljudmila Marušič
10. november | sreda sv. Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 + sorodniki in znanci
+ Ljudmila Marušič
11. november | četrtek sv. Martin iz Toursa, škof
Sv. Brida
17.00 + Jože in Hermina Puc
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Ljudmila Marušič
12. november | petek sv. Jozafat Kunčevič, škof, mučenec
Ankaran
19.00 po namenu
+ Ljudmila Marušič
13. november | sobota sv. Stanislav Kostka, redovnik
Ankaran
19.00 za Božje varstvo in blagoslov
+ Ljudmila Marušič
14. november | nedelja 33. NED. MED LETOM – SVETA BIRMA
Sv. Brida
08.00 + iz družine Pujić, + Nevenka in Goran Prtenjača
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 za birmance in njihove družine

Hvala za vse sodelovanje v življenju župnije v preteklem letu: Hvala za prošnje in zahvale Bogu
v molitvi, za darovanje trpljenja tistih, ki ste se z njim srečali. Hvala katehistinjam in drugim,
ki pomagate pri vzgoji in usmerjanju v življenje naših otrok in mladih. Hvala za sodelovanje
pri bogoslužju: bralcem, pevcem, ministrantom, vsem, ki čistite in krasite cerkev, tistim, ki ste
darovali čas za drobna, pa tudi kakšna večja popravila. Hvala članom župnijskega
pastoralnega sveta, župnijske Karitas in drugih skupin. Hvala za vse duhovne in materialne
prispevke pri graditvi našega krščanskega občestva. Hvala za vsako pozornost in darove za
vzdrževanje duhovnikov. Hvala predvsem Bogu za vse, kar dobrega prejemamo.

