
 

18. oktober 2020 

29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA 
 Za naše vsakdanje napore 
prosimo Božjega blagoslova. 
Naj nas skozi življenje usmerja 
Sveti Duh. Bodimo misijonarji, 
pričevalci Božje dobrote.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. Zaradi 
omejitev pri udeležbi vabljeni 
k svetemu obhajilu zunaj svete 
maše. Ob nedeljah obhajilo po 
vsaki maši, sicer po dogovoru. 

Kolikor ne morete v cerkev, 
vabljeni k spremljanju svete 
maše po spletu. Bližnjica do 
Youtube kanala je na župnijski 
spletni strani. 

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

Verouk od 1. do 5. razreda v župnišču po urniku, za višje razrede na daljavo. Za spremljanje 
bogoslužnega leta imajo veroučenci liturgični zvezek. Molimo za naše veroučence. 

V večno življenje je okrepljen s svetim maziljenjem in obhajilom odšel Josip Santin iz Ankarana. 
Naj mu Bog povrne za vse dobro in mu nakloni veselje z Marijo in svetniki v nebesih. 

Zaradi letošnjih zdravstvenih razmer ne bo skupnega blagoslova grobov ob prazniku Vseh 
svetnikov, zato bo za svete maše za naše rajne mogoče darovati v cerkvi, grobove pa bom obšel 
in blagoslovil zasebno. 

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. 

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

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 

19. oktober | ponedeljek  sv. Pavel od Križa, duhovnik 

Ankaran  19.00 za zdravje in blagoslov v družinah 

20. oktober | torek  sv. Irena, mučenka 

Sv. Brida  19.00 za Božji blagoslov in varstvo 

21. oktober | sreda  sv. Uršula, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 + Josip Santin, 7. dan 

22. oktober | četrtek  sv. Janez Pavel II., papež 

Ankaran  19.00 + Marija Fontanot 

23. oktober | petek  sv. Janez Kapistran, duhovnik 

Ankaran  19.00 + Anton Ceglar, obl. 

24. oktober | sobota  sv. Alojzij Guanella, duhovnik 

Ankaran 19.00 v zahvalo za uslišano prošnjo 

25. oktober | nedelja  30. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Marija, obl., in Josip Barak, + Helga Poklepović 

Ankaran  11.00 v čast sv. Janezu Pavlu II. za zdravje mame Marije 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca 
 


