
 

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. 

12. oktober | ponedeljek  Maksimilijan Celjski, mučenec 

Ankaran 19.00 - 

13. oktober | torek  Koloman, mučenec 

Valdoltra 17.00 Barbara Zlobec 

Ankaran 19.00 - 

14. oktober | sreda  Kalist I., papež, mučenec 

Sv. Brida 17.00 + Marija Segulin, obl. 

Ankaran 19.00 + sestra Veronika in brat Ivan 

15. oktober | četrtek  Terezija Velika (Avilska), cerkvena učiteljica 

Ankaran 19.00 za župljane 

16. oktober | petek  Marjeta Marija Alakok, redovnica 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

17. oktober | sobota  Ignacij Antiohijski, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 + Vilma Furlan, obl. in sorodniki 

18. oktober | nedelja  29. nedelja med letom, misijonska nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Stanko in Marija Božič 

Ankaran 09.30 + Albert Tomič 

Valdoltra 11.00 za Božje varstvo in zdravje v družini 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 

11. oktober 2015 

28. NEDELJA MED LETOM – KATEHETSKA NEDELJA 
Pred važnimi odločitvami 
prosimo Svetega Duha za 
razsvetljenje. Naj bo Bog z 
nami vsak trenutek in pri vseh 
odločitvah, tudi najbolj vsak-
danjih. Pravilno ravnajmo z 
vsem, kar nam je zaupano. 

Naši veroučenci so že 
napravili prve korake v 
graditvi prijateljstva z 
Jezusom. Danes je sodelovalo 
več razredov, za naprej pa bo 
njihova naloga, da v našem 
imenu izpovejo prošnje. Hvala 
katehetom za trud. 

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

Do 25. oktobra v cerkvi in 
doma molimo za družine. 

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

Prihodnja nedelja je misijonska. Molimo za naše misijonarje in podprimo njihovo delo tudi z 
darovi. V soboto bo v Ljubljani srečanje z misijonarjem Petrom Opeko z Madagaskarja. 

V tem tednu sta se pripravljeni na prehod in okrepljeni s svetimi zakramenti poslovili od nas 
Vojka Špehar in Tončka Stanič. Naj jima Bog bogato povrne za vse dobro. 

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. 


