
 

4. oktober | 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 

5. oktober | ponedeljek  Marija Favstina Kowalska, redovnica 

Ankaran 19.00 + Jože Krapež, obl. 

6. oktober | torek  Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za družino novokrščenke 

7. oktober | sreda  Rožnovenska Mati Božja 

Sv. Brida 17.00 + Santo, Stefania in Graziella Angelini 

Ankaran 19.00 + starši Kavaš 

8. oktober | četrtek  Tajda, spokornica 

Ankaran 19.00 za župljane 

9. oktober | petek  Dionizij (Denis), škof in tovariši, mučenci 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + sin in brat Franc Antolin 

10. oktober | sobota  Danilo (Danijel), mučenec 

Ankaran 19.00 po namenu 

11. oktober | nedelja  28. nedelja med letom, katehetska nedelja 

Sv. Brida 08.00 v čast angelom varuhom s prošnjo za družino 

Ankaran 09.30 za zdravje 

Valdoltra 11.00 + Jožef Kresevič ob r.d. 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 

4. oktober 2015 

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA 
Družina je podoba Božjega 
življenja. Zato je tudi osnova 
Cerkve, domača Cerkev. 
Sprejmimo Boga v naše 
vsakdanje življenje, prosimo 
njegovega blagoslova! 

Zahvala vsem, ki ste pripravili 
in izpeljali oratorijski dan 
Čarno morje. Praznovali smo 
dvestoletnico rojstva sv. 
Janeza Boska. Sodelovali so 
animatorji, starši, glasbeniki in 
pomočnice v kuhinji. Med 
nami so bili tudi gasilci iz 
Hrvatinov.  

Danes začenjamo teden 
molitve za življenje. V Rimu se 
danes začenja zasedanje 
škofovske sinode o družini. V 
času sinode bomo po vsaki 
sveti maši molili, kot je prosil 
papež Frančišek. 

V mesecu oktobru vsak dan pred sveto mašo molimo rožni venec. Vabljeni v cerkev, še bolj 
pa k molitvi rožnega venca doma. 

Prihodnjo nedeljo bodo pri sveti maši dejavno sodelovali veroučenci. 

V sredo 14. oktobra se bomo po sveti maši pridružili svetopisemskemu maratonu in Božjo 
besedo v cerkvi glasno brali do 21.00 ure. Vabljeni k branju in poslušanju! 

Hvala za darove za zvonove, priporočamo se še naprej. 

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

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


