
 

6. september | nedelja  23. nedelja med letom – angelska nedelja 

Sv. Brida 8.00 v čast angelom varuhom za družino 

Ankaran 9.30 + Mihael Celcer 

Valdoltra 11.00 Anamarija in Pavel Zlobec 

7. september | ponedeljek  Marko Križevčan, mučenec 

Ankaran 19.00 - 

8. september | torek  MARIJINO ROJSTVO 

Ankaran 9.30 - 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 v zahvalo za rojstvo 

9. september | sreda  Peter Klaver, jezuit, misijonar 

Ankaran 19.00 + Izidor in Marija Gluhak 

10. september | četrtek  Nikolaj Tolentinski, spokornik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 - 

11. september | petek  Bernard in Bonaventura, redovnika 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

12. september | sobota  Marijino ime 

Ankaran 19.00 - 

13. september | nedelja  24. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za župljane 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 Marija Vukšinič in družina 

 

6. september 2015 

23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA 
Naj se odprejo naša ušesa, še 
bolj pa srce za besede Jezusa, 
Božjega Sina. Bodimo njegovi 
učenci in živimo Božjo besedo 
v velikodušnosti do ubogih. 

Jutri začenjamo novo veroučno 
leto. Molimo za vse vero-
učence, še posebej za tiste, ki 
se bodo pripravljali na prvo 
sveto obhajilo in na sveto 
birmo. 

Prihodnjo nedeljo, po prvih 
veroučnih urah, bomo pri sveti 
maši prosili za blagoslov 
katehetov, učenci pa 
povabljeni, da prinesete s 
seboj k blagoslovu šolske 
torbe. 

Otroci po sveti maši dobijo 
nalepke za v veroučni zvezek in 
še kaj. 

V soboto 12. septembra bo molitveni dan za duhovne poklice na Sveti Gori. Gremo tudi iz 
Ankarana. 

Prihodnjo soboto, 19. septembra, je na vrsti vsakoletna Stična mladih. 

V ponedeljek 14. septembra bo seja Župnijskega pastoralnega sveta. Če ima kdo kakšen 
predlog ali vprašanje, ki bi ga bilo potrebno obravnavati, naj se oglasi. 

V soboto 26. septembra popoldne vabljeni na Ankaranfest. Da bi ga lahko pripravili v 
zadovoljstvo vseh, se priporočamo za prispevke za srečelov. 

Darujmo trpljenje in molitve za našo župnijo. Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


