
 

4. september 2016 

23. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Jezus nas kliče, naj hodimo za 
njim. Kaže nam tudi pot. Da ne bi 
sledili lastnim predstavam, pač 
pa bi prisluhnili njegovi besedi in 
ravnali v njegovem duhu.  

Molimo za naše veroučence, da 
bi z novo zavzetostjo odkrivali 
Božjo dobroto. Hvala vsem, ki 
pomagate pri pripravi in 
urejanju prostorov za verouk. 

V četrtek je praznik Marijinega 
rojstva. Sveti maši v Ankaranu 
ob 9.30 in 19.00. 

Vpis k verouku bo v torek 6., 
sredo 7. in četrtek 8. 9. od 16. 
do 18.30 ure. Verouk se začne 
v ponedeljek 12. septembra. 

V soboto 10. 9. je škofijsko 
molitveno srečanje za 
duhovne poklice na Sveti Gori. 

Mladi vabljeni na srečanje v 
Stični, ki bo v soboto 17. 9. Več 
na www.sticna.net. 

V nedeljo 2. oktobra bo katehetska nedelja in zahvala za 25 let duhovništva. 

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

Prostovoljci Vincencijeve zveze dobrote se zahvaljujejo za darove za revne prejšnjo nedeljo. 

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

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

4. september | nedelja  23. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 v čast angelom varuhom za varstvo vnukov 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Helena Volk 

5. september | ponedeljek  sv. Terezija iz Kalkute, redovnica 

Sv. Brida 17.00 + Perina Pahor, 30. dan 

Ankaran 19.00 Marija Vukšinič in družina 

6. september | torek  sv. Zaharija, prerok 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za zdravje 

7. september | sreda  sv. Marko Križevčan, mučenec 

Ankaran 19.00 + Franjo Mutvar 

8. september | četrtek  MARIJINO ROJSTVO 

Ankaran 09.30 v čast Materi Božji za zdravje 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

9. september | petek  sv. Peter Klaver, redovnik, misijonar 

Valdoltra 17.00 za Božje usmiljenje 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu 

10. september | sobota  sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik 

Ankaran 19.00 + Emilija Zlobec 

11. september | nedelja  24. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za župljane 

Ankaran 09.30 po namenu družine Borota 

Valdoltra 11.00 Marija Vukšinič in družina 
 


