
 

28. avgust 2016 

22. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Veselimo se, če lahko storimo kaj 
dobrega tistim, ki nam ne morejo 
povrniti. Povrnjeno nam bo ob 
vstajenju pravičnih. 

Molimo za naše veroučence, da bi z 
novo zavzetostjo odkrivali Božjo 
dobroto. Hvala tistim, ki so že sedaj 
pomagali pri urejanju učilnic, ki že 
dobivata lepšo podobo, a še vedno 
vabljeni, kdor lahko kaj pomaga. 

V torek po sveti maši sestanek za 
Ankaranfest. 

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

Odhod na župnijsko romanje bo v 
soboto ob 6.45 od cerkve in ob 7.00 
izpred pošte. 

Vabljeni k pomoči pri urejanju 
župnijske cerkve. Pogovorite se z 
Jožico Černigoj in Martino Angelini. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, 
da bi lahko postavili še zvonik. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

 

Urnik verouka 2016/17 

razred dan in ura verouka katehet 

1. raz. PONEDELJEK ob 17.00 Irena Bergant Strmečki 
2. raz. PONEDELJEK ob 18.00 Vera Bošković 
3. raz. SREDA ob 18.00   Tanja Kocjančič in Franc Šenk 
4. raz. TOREK ob 18.00  Violeta Baraba 
5. raz. ČETRTEK ob 17.00 s. Emanuela Žerdin 
6. raz. ČETRTEK ob 18.00 s. Emanuela Žerdin 
7. raz. PONEDELJEK ob 17.00 Heidi Gregorič 
8. raz. SREDA ob 18.00 Violeta Baraba 
9. raz. PONEDELJEK ob 18.00 Janez Žabot in Barbara Marzi 

 

            Začetek verouka v ponedeljek 12. 9. 

28. avgust | nedelja  22. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši, brat in sestra Lah 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 

29. avgust | ponedeljek  Mučeništvo Janeza Krstnika 

Ankaran 19.00 + nonni Scheriani e Ciacchi 

30. avgust | torek  sv. Feliks, mučenec 

Ankaran 19.00 + Anton Ceglar ob r. d. 

31. avgust | sreda  sv. Nikodem, Jezusov uč. - spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 + Ambrozi Ivelja, 30. dan 

1. september | četrtek  sv. Egidij (Tilen), opat 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za blagoslov v novem šolskem letu, za zdravje in varstvo Matere Božje 

2. september | petek  sv. Antonin, mučenec – prvi petek 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 v čast sv. Antonu v zahvalo 

3. september | sobota  sv. Gregor Veliki, papež, c. uč. – prva sobota 

(na romanju) 10.00 po namenu; za Božje usmiljenje 

Ankaran 19.00 + Stane Viler, obl. 

4. september | nedelja  23. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 - 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 
 


