
 

11. oktober 2020 

28. NEDELJA MED LETOM – PRAZNIK SVETE BIRME 
 Jezus je velikodušen gostitelj.  Ko 
se odzovemo Jezusovemu pova-
bilu, želimo podarjenega biti 
vredni. Pripravimo svoje srce na 
prejem Božjih darov. Dajmo se 
voditi Svetemu Duhu.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. 

Vsak dan v mesecu oktobru 
molimo rožni venec pol ure 
pred sveto mašo. 

Verouk po urniku. Za sprem-
ljanje bogoslužnega leta imajo 
veroučenci liturgični zvezek. 
Molimo za naše veroučence. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju 
in krašenju župnijske cerkve. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši 
skupaj molili tudi po vaših 
namenih. 

Zahvala škofu Juriju za obisk v naši župniji za spodbudno besedo in podelitev zakramenta svete 
birme. Hvala staršem in drugim za prizadevanje v pripravi na današnje praznovanje. 

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. 

Prihodnja nedelja je misijonska. Z molitvijo in darovi spremljajmo naše misijonarje. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. 
Vabljeni tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

11. oktober | nedelja  28. NEDELJA MED LETOM – SVETA BIRMA 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo 

Ankaran  09.30 + Ljubomira in Jože Semič 

Ankaran  11.00 za birmance 
  za žive in pokojne župljane 

12. oktober | ponedeljek  sv. Maksimilijan Celjski, mučenec 

Ankaran  19.00 za blagoslov pri delu 

13. oktober | torek  sv. Edvard, škof 

Sv. Brida  19.00 + starši Kristina in Franc Kolenko 

14. oktober | sreda  sv. Kalist I., papež, mučenec 

Ankaran  19.00 + Stanko Pavletič, obl. 

15. oktober | četrtek  sv. Terezija Avilska, redovnica, cerkv. učiteljica 

Ankaran  19.00 + Jožef Kresevič in + sorodniki 

16. oktober | petek  sv. Marjeta Marija Alakok, redovnica 

Ankaran  19.00 + Vilma Furlan, obl. 

17. oktober | sobota  sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 za darove Svetega Duha 

18. oktober | nedelja  29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NED. 

Sv. Brida  08.00 + Jože in Hermina Puc 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca 
 


