
 

11. september 2016 

24. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Bog usmiljeni Oče nas pričakuje 
z neskončno potrpežljivostjo. 
Obrnimo svoje korake k njemu, 
odkrijmo Božjo dobroto in 
pogumno pričujmo, kaj vse je 
Bog storil v našem življenju. 

Jutri začenjamo verouk. Urnik 
je na spletni strani župnije in 
na oglasnih deskah. Z veliko 
prostovoljnega dela župljanov 
sta bili osveženi veroučni 
učilnici. Hvala vsem, ki ste 
darovali čas in moči. 

V nedeljo bomo med sveto 
mašo v župnijski cerkvi prosili 
za Božji blagoslov za katehiste 
in kot znamenje želje 
spoznavati Jezusa za šolske 
torbe. Katehetska nedelja bo 
2. oktobra. 

Molimo za naše veroučence, 
še posebej za tiste, ki se 

pripravljajo na prejem zakramenta svete birme, da bi z novo zavzetostjo odkrivali Božjo 
dobroto. 

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

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

V večno življenje je odšla Roža Kozina iz Razgledne poti v Ankaranu. Naj jo Bog usmiljeno 
sprejme v svoj mir. 

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

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

12. september | ponedeljek  Marijino ime 

Sv. Brida 17.00 + starši, dva brata in dve sestri Strilić 

Ankaran 19.00 za blagoslov v novem šolskem letu 

13. september | torek  sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Roža Kozina, 7. dan 

14. september | sreda  POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 

Ankaran 19.00 + Oskar Bajt, 30. dan 

15. september | četrtek  Žalostna Mati Božja 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za zdravje 

16. september | petek  sv. Kornelij, pp, in Ciprijan, škof, mučenca 

Valdoltra 17.00 za Božje usmiljenje 

Ankaran 19.00 + Vladimir Dodič; + Bruno Bažec 

17. september | sobota  sv. Robert Bellarmino, škof, cerkv. učitelj 

Ankaran 19.00 + iz družin Volk in Zlobec 

18. september | nedelja  25. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + duh. Ivan Likar, 10. obl. 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 
 


