
 

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 

28. september | ponedeljek  Venčeslav, mučenec 

Ankaran 19.00 + Rihard obl. in Greta Saksida 

29. september | torek  MIHAEL, GABRIEL IN RAFAEL, NADANGELI 

Lovran 16.00 v čast nadangelom; + Rafael Volk (IT) 

Valdoltra 17.00 za župljane 

Ankaran 19.00 v čast in priprošnjo sv. Mihaelu 

30. september | sreda  Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 + iz družine Jovanovič 

1. oktober | četrtek  Terezija Deteta Jezusa – zač. meseca rožnega venca 

Ankaran 19.00 + iz družin Zver in Kavaš 

2. oktober | petek  Angeli varuhi – prvi petek 

Valdoltra 17.00 v čast in zahvalo angelom varuhom 

Ankaran 19.00 + iz družine Volk 

3. oktober | sobota  Gerard, opat – prva sobota 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu 

27. september | nedelja  27. nedelja med letom, Frančišek Asiški 

Sv. Brida 08.00 + Jože Balentič 

Ankaran 09.30 za blagoslov v novem šolskem letu 

Valdoltra 11.00 + Ana in Ivan Koraca, sestra Marčela, mož Jožko idr. Koraca 

 

27. september 2015 

26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA 
Če vemo, da je Jezus Kristus, 
Odrešenik, zato ne bomo tega 
znanja in daru držali zgolj za 
sebe, pač pa se trudili, da 
bomo še bolj dosledni 
pričevalci tudi drugim. 

Hvala vsem, ki ste pripravili in 
izpeljali Ankaranfest včeraj 
popoldne. Organizacijskemu 
odboru, kuharicam, skavtom 
in nastopajočim in vsem 
darovalcem za velikodušnost.  

V torek ob 16.00 uri bo sveta 
maša v italijanskem jeziku v 
kapeli sv. nadangela Mihaela 
v Lovranu. 

V mesecu oktobru vsak dan 
pred sveto mašo molimo 
rožni venec. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov. 

V soboto 3. oktobra dopoldne od 8.30 naprej otroci vabljeni na oratorijski dan Čarno morje. 

V nedeljo 4. oktobra se začenja zasedanje škofovske sinode o družini. Papež Frančišek je 
prosil, naj to dogajanje v vsej Cerkvi podpremo s skupno molitvijo. Zato se bomo v tem času 
do 25. oktobra pridružili tako, da bomo ob koncu vsake svete maše molili skupno molitev, ki 
jo je predlagal sveti oče. Konec tega tedna bomo v četrtek, petek in soboto pred začetkom 
sinode opravili kratko tridnevnico. Vabljeni k sveti maši in molitvi. Vabljeni, da se tej molitvi 
zavzeto pridružite tudi v domači družini. Medijska poročila se največkrat ustavljajo le na 
zunanjosti. Verujemo v veliko moč preproste skupne molitve, ki zlo lahko obrača v dobro. 

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. 


