
 

2. oktober 2016 

27. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Dar vere smo prejeli in je vsejan 
v naše srce. Sodelujmo z Bogom, 
ki nas je poklical, da bi dar vere 
mogel obroditi obilen sad. 

Hvala za vse molitve in 
pozornost, ko se zahvaljujemo 
za 25 let duhovništva. Hvala za 
vse prejšnji teden pri Sveti 
Bridi kot tudi danes g. 
nadškofu Stanislavu Hočevar-
ju, pevcem in vsem v 
Ankaranu. Naj bo praznovanje 
priložnost za večjo povezanost 
naše župnijske skupnosti. 

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. V četrtek 13. oktobra bo srečanje s škofom birmovalcem, 
v petek 14. oktobra pa začenjamo z devetdnevnico v čast Svetemu Duhu. 

Vsak dan pol ure pred sveto mašo v mesecu oktobru molimo rožni venec. 

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

V soboto imajo naši skavti od 10.00 do 12.00 prehode. Vabljeni novi člani! 

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

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

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

2. oktober | nedelja  27. nedelja med letom - rožnovenska 

Sv. Brida 08.00 + Jože Balentič, obl. 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + nona Ana 

3. oktober | ponedeljek  sv. Gerard, opat 

Ankaran 19.00 v čast in zahvalo angelom varuhom 
  po namenu 

4. oktober | torek  sv. Frančišek Asiški, ust. frančiškanov 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

5. oktober | sreda  sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica 

Ankaran 19.00 za srečno vožnjo 

6. oktober | četrtek  sv. Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc 
  + Julka in Marjan Galjanič 

7. oktober | petek  Rožnovenska Mati Božja – prvi petek 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + Marija Perič, obl. 

8. oktober | sobota  sv. Tajda, spokornica – prva sobota 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

9. oktober | nedelja  28. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za župljane 

Ankaran 09.30 - 

Valdoltra 11.00 Barbara Zlobec 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


