
 

13. september | nedelja  24. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši in duhovnik Ivan Kolenko 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 Marija Vukšinič in družina 

14. september | ponedeljek  POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 

Ankaran 19.00 za ohranitev vere v mladih družinah 
  v čast Materi Božji za srečno zadnjo uro 

15. september | torek  Žalostna Mati Božja 

Valdoltra 17.00 + Aleksander Špehar, obl., + Tatjana Špehar Dekleva 

Ankaran 19.00 + Vladimir Dodič, obl, + Bruno Bažec 

16. september | sreda  Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca 

Ankaran 19.00 + Elizabeta Bajt, obl. 

17. september | četrtek  Robert Bellarmino, škof, cerkv. učitelj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 + Marija, obl. in Leopold Bandelj 
  + Ernest Torkar 

18. september | petek  Jožef Kupertinski, redovnik 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Aleksander Špehar, obl., + Tatjana Špehar Dekleva 

19. september | sobota  Januarij, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 - 

20. september | nedelja  25. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za župljane 

Ankaran 09.30 + Milena Hrabar, obl. 

Valdoltra 11.00 - 

 

13. september 2015 

24. NEDELJA MED LETOM 
Izpoved vere in ljubezen do 
Jezusa je prava takrat, ko se 
pokaže z življenjem po veri, z 
dobrimi deli. 

Verouk poteka po objavljenem 
urniku. Otroci po sveti maši 
dobijo nalepke za v veroučni 
zvezek in še kaj. 

Jutri ob 19.00 člani Župnijskega 
pastoralnega sveta vabljeni k 
sveti maši, sledi sestanek. 

V soboto, 19. septembra, 
gremo na Stično mladih. 

Prihodnja nedelja je nedelja 
svetniških kandidatov naše 
metropolije. 

Hvala vsem, ki ste v ponedeljek 
pomagali pri trgatvi. Prvi uspeh 
boste lahko pokusili zunaj po 
sveti maši. 

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

V soboto 3. oktobra otroci vabljeni na oratorijski dan Čarno morje. 

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

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


