
 

20. september | nedelja  25. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za župljane 

Ankaran 09.30 + Milena Hrabar, obl. 

Valdoltra 11.00 + nona Ana 

21. september | ponedeljek  MATEJ, APOSTOL, EVANGELIST 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc 

22. september | torek  Mavricij, mučenec 

Valdoltra 17.00 v zahvalo 

Ankaran 19.00 - 

23. september | sreda  Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik 

Ankaran 19.00 za srečne poti 

24. september | četrtek  BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŠKOF 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 + starši in po namenu 
  + iz družin Horvat in Vereš 

25. september | petek  Sergij Radoneški, menih 

Valdoltra 17.00 + Rafael Volk 

Ankaran 19.00 - 

26. september | sobota  Kozma in Damijan, mučenca 

Ankaran 19.00 + Alojz Baša, obl. 

27. september | nedelja  26. nedelja med letom, Vincencij Pavelski 

Sv. Brida 08.00 + Albert in starši Nadoh 

Ankaran 09.30 + Frančiška in Anton Jakša 

Valdoltra 11.00 Nina Vukšinič in družina; s priprošnjo sv. p. Piju 

 

20. september 2015 

25. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV 
Tudi mi se, tako kot apostoli, 
bojimo vprašati, v čem je hoja 
za Kristusom, ki s seboj 
prinaša tudi trpljenje. A 
trpljenje nima zadnje besede. 

Danes je nedelja svetniških 
kandidatov naše metropolije. 
Pred nami so Božji služabnik 
salezijanski duhovnik Andrej 
Majcen, častitljiva Božja 
služabnika škofa Friderik 
Baraga in Janez Gnidovec, ter 
Božja služabnika škof Anton 
Vovk in duhovnik Anton Strle. 

V soboto 26. septembra 
popoldne vabljeni na 
Ankaranfest. Župnijski praznik 
bomo začeli ob 14.00 uri v 
župnijski cerkvi. Zapeli bomo 
litanije Matere Božje in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim. 
Nadaljujemo na igrišču z že 

znano ponudbo. Hvala za vse, kar ste prispevali za srečelov že zdaj, priporočamo se še v 
tem tednu. Zbrana sredstva bodo namenjena za obnovo cerkve sv. Bride. 

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

Darujmo trpljenje in molitve za našo župnijo. Molimo za naše veroučence, še posebej za 
prvoobhajance in tiste, ki se pripravljajo na sveto birmo. Vabljeni k darovanju za svete 
maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


