
 

27. avgust 2017 

21. NEDELJA MED LETOM – ZLATA MAŠA G. IVA MIKLAVCA  
 Jezusovo vprašanje »Kaj pa vi 
pravite…?« je izzivalno. Ne skrivamo 
se za drugimi, k odgovoru smo 
povabljeni mi, osebno in neposredno. 

V četrtek, zadnji dan v mesecu 
vabljeni k češčenju in molitvi tako kot 
ves mesec avgust: pol ure pred sveto 
mašo ob rožnem vencu, po sveti maši 
ob molitvenem branju Božje besede. 
Zahvalimo se za Božje darove ob 
današnji slovesnosti in prosimo za 
blagoslov v novem šolskem letu. 

Ob dananjem zlatomašnem slavju 
hvala vsem in vsakomur za 
sodelovanje! Naj naša župnijska 
skupnost raste kot družina družin. 

Petek in sobota sta prva v mesecu. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

Za župnijsko romanje v soboto 
boste prijavljeni obveščeni osebno. 

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih 
župnije vsak po svojih sposobnostih in 
darovih, ki jih je prejel. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

Urnik verouka 2017/18 

razred dan in ura verouka katehet 

1. raz. SREDA ob 17.00 Barbara Mihalič 
2. raz. PONEDELJEK ob 17.00 Irena Bergant Strmečki 
3. raz. SREDA ob 18.00   Vera Bošković in Franc Šenk 
4. raz. PONEDELJEK ob 18.00  Violeta Baraba 
5. raz. PONEDELJEK ob 16.00 Tanja Kocjančič 
6. raz. PONEDELJEK ob 17.00 s. Emanuela Žerdin in Anja Valčič 
7. raz. PONEDELJEK ob 18.00 s. Emanuela Žerdin in Anja Valčič 
8. raz. PONEDELJEK ob 16.00 Heidi Gregorič 
9. raz. PONEDELJEK ob 18.00 Barbara Marzi 

Verouk se bo začel v ponedeljek 11. septembra, in sicer bo ob ponedeljkih in sredah. Pri načrtovanju 
dejavnosti upoštevajte ta dva dneva. 

27. avgust | nedelja  21. nedelja med letom – slovesnost zlate maše 

Sv. Brida 08.00 za župljane 

Ankaran 10.00 + Josip Janković, obl., za zdravje Marinke Gregorič, po namenu 

Valdoltra 11.00 + Franc Zemljak 

28. avgust | ponedeljek  sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 za prave odločitve 

29. avgust | torek  Mučeništvo Janeza Krstnika 

Ankaran 19.00 + nonni Scheriani e Ciacchi 

30. avgust | sreda  sv. Feliks, mučenec 

Ankaran 19.00 + Anton Ceglar ob r. d. 

31. avgust | četrtek  sv. Nikodem, Jezusov uč. - spomin sv. J. Boska 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + starši in stari starši 

1. september | petek  sv. Egidij (Tilen), opat – prvi petek 

Valdoltra 17.00 v čast Svetemu Duhu za živo vero 

Ankaran 19.00 za Božji blagoslov v novem šolskem letu, za uspeh pedagoškega dela 

2. september | sobota  sv. Antonin, mučenec – prva sobota 

Ankaran 19.00 v zahvalo sv. Antonu za uslišane prošnje 

3. september | nedelja  22. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši, brat in sestra Lah 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Helena Volk 
 


