14. november 2021
33. NEDELJA MED LETOM – SVETA BIRMA
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
15. november | ponedeljek sv. Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 + brat Franc Boštjančič
16. november | torek sv. Marjeta Škotska, kraljica
Ankaran
19.00 + Anica Furlan, obl.
+ Franc Mesarec, obl.
17. november | sreda sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
Ankaran
19.00 + Elizabeta in Jožef Šijanec
18. november | četrtek Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Sv. Brida
17.00 + Feliks Puklavec ob r. d.
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Vid Pavalec, obl., + sorodniki
19. november | petek sv. Matilda, redovnica, mistikinja
Ankaran
19.00 + Vida Tomažič ob r. d.
20. november | sobota sv. Edmund, kralj
Ankaran
19.00 + Franc Stipanič, obl.
21. november | nedelja KRISTUS KRALJ – NEDELJA KARITAS
Sv. Brida
08.00 + Olga in Zvonko Bobanović
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + nona Ana

V življenju se srečujemo z mnogimi
preizkušnjami. A ne bojmo se,
lahko se zatečemo h Gospodu, ki
nas varuje. Zaupajmo v Božjo
dobroto in skrbimo za svoje brate
in sestre, potrebne pomoči.
Skrbno upoštevajmo ukrepe za
varovanje zdravja.
Verouk je po urniku. Molimo za
naše veroučence.
Vsak četrtek je od 18.00 ure
naprej do svete maše možnost
prejema zakramenta sprave.

Prihodnja nedelja je nedelja
Karitas, ki ji sledi teden
Karitas. Vodilna misel tedna
je: »Srce, ki sprejema«.
Poglejmo okoli sebe, če je
potrebno, se o stiski ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Še naprej vabljeni k zbiranju papirja
za pomoč misijonom v Afriki.
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.

