
 

18. september 2016 

25. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Učimo se od Jezusa in kot on 
ravnajmo v vsaki življenjski 
situaciji. Bog je več kot 
pravičen, z nami je neskončno 
usmiljen, mi pa bodimo vsaj 
pravični. 

Verouk poteka po urniku, ki ga 
lahko najdete na oglasnih 
deskah in na župnijski spletni 
strani. 

Molimo za naše veroučence, 
še posebej za tiste, ki se 
pripravljajo na prejem 
zakramenta svete birme, da bi 
z novo zavzetostjo odkrivali 
Božjo dobroto. 

V torek po sveti maši sestanek 
katehistov. 

V četrtek 29. 9. bo ob 16.00 
sveta maša v italijanskem 
jeziku v kapeli sv. Mihaela v 
Lovranu. 

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

V večno življenje je odšla Anica Gorup iz Hrvatinov. Naj jo Bog usmiljeno sprejme in ji povrne 
za vse dobro. 

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

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

19. september | ponedeljek  sv. Januarij, škof, mučenec 

Sv. Brida 17.00 + Anica Gorup, 7. dan 

Ankaran 19.00 + Danijela Maršič, obl. 

20. september | torek  sv. Andrej Kim Taegon, duh. idr. korejski muč. 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

21. september | sreda  SV. MATEJ, APOSTOL, EVANGELIST 

Ankaran 19.00 V zahvalo za 25 let zakona A. in R. Marzi 

22. september | četrtek  sv. Mavricij, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + starši Leopold in Marija; + iz družine Bandelj 
  + Milena Hrabar, obl. 

23. september | petek  sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik 

Valdoltra 17.00 za Božje usmiljenje 

Ankaran 18.30 molitev: češčenje, branje Božje besede, tihota 

Ankaran 19.00 + Stanislav Torkar 

24. september | sobota  BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŠKOF 

Ankaran 19.00 za zdravje 

25. september | nedelja  26. nedelja med letom – Slomškova ned. 

Sv. Brida 08.00 za Marijino varstvo, v čast sv. Jožefu 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk 
 


