
 

25. september 2016 

26. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Bl. Anton Martin Slomšek nam 
pravi: »Sveta vera bodi vam luč, 
materin jezik pa ključ do 
zveličavne narodove omike.« 

Verouk poteka po urniku, ki ga 
lahko najdete na oglasnih 
deskah in na župnijski spletni 
strani. Bogoslužni zvezek 
pomaga pri spremljanju 
nedeljske Božje besede in 
Jezusovega sporočila. 

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

Jutri po sveti maši srečanje s 
starši birmancev. 

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

V soboto se začenja oktober, mesec rožnega venca. Vsak dan pred mašo rožni venec. 

V nedeljo je dan zahvale za 25 let duhovništva. Med nami bo beograjski nadškof g. Stanislav 
Hočevar. 

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

V večno življenje je odšel Mario Angelini iz Ankarana. Naj mu Bog povrne za vse dobro, kar je 
storil v življenju. 

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

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

26. september | ponedeljek  sv. Kozma in Damijan, mučenca 

Sv. Brida 17.00 + Zvonko Bobanović in starši 

Ankaran 19.00 Nina Vukšinić in družina, v čast sv. p. Piju 

27. september | torek  sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazaristov 

Valdoltra 17.00 za spreobrnjenje 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

28. september | sreda  sv. Venčeslav, mučenec 

Ankaran 19.00 + Mario Angelini, 7. dan 

29. september | četrtek  SV. MIHAEL, GABRIJEL, RAFAEL, NADANGELI 

Lovran 16.00 v čast svetim nadangelom; + Rafael Volk 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 v čast sv. Mihaelu v zahvalo 

30. september | petek  sv. Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 za blagoslov družine 

Ankaran 18.30 molitev: češčenje, branje Božje besede, tihota 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

1. oktober | sobota  sv. Terezija Deteta Jezusa, cerkvena učiteljica 

Ankaran 19.00 po namenu družine Borota 

2. oktober | nedelja  27. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Jože Balentič, obl. 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + nona Ana 
 


