
 

3. september 2017 

22. NEDELJA MED LETOM  
 Bog je neskončno potrpežljiv. 
Od njega se učimo poslušati do 
konca, saj bomo le tako pravilno 
razumeli sporočilo tako Jezusa 
kot naših sogovornikov. 

V torek sestanek katehetov. 

V petek je praznik Marijinega 
rojstva. Sveti maši v Ankaranu 
ob 9.30 in 19.00 ter v Valdoltri 
ob 17.00. 

V soboto, 9. 9. je škofijsko 
molitveno srečanje za duhovne 
poklice na Sveti Gori. 

Prihodnjo nedeljo bo zlato-
mašnik g. Ivo Miklavc ob 9.30 v 
Ankaranu maševal v zahvalo za 
prejete milosti ob praznovanju 
svojega 50-letnega duhovni-
škega jubileja. 

Urnik verouka je na župnijski 
spletni strani. 

Verouk bo potekal za 1. in 3. razred ob sredah, za druge ob ponedeljkih. 

Veroučno leto začenjamo v ponedeljek, 11. septembra, s skupnim srečanjem staršev in 
veroučencev. 

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

Katehetsko nedeljo bomo praznovali 24. septembra. 

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. 

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 

4. september | ponedeljek  sv. Rozalija Sicilska, devica, spokornica 

Ankaran 19.00 + Stane Viler, obl. 

5. september | torek  sv. Terezija iz Kalkute, redovna ustanoviteljica 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 v zahvalo za dar duhovništva zlatomašnika 

6. september | sreda  sv. Zaharija, prerok 

Ankaran 19.00 - 

7. september | četrtek  sv. Marko Križevčan, mučenec 

Sv. Brida 17.00 + Gianni Scheriani, 30. dan 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 v zahvalo za uspešno operacijo 

8. september | petek  MARIJINO ROJSTVO 

Ankaran 09.30 - 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 v čast Materi Božji za zdravje, Božje varstvo in blagoslov v družini 

9. september | sobota  sv. Peter Klaver, redovnik, misijonar 

Ankaran 19.00 + Aleksandra Brljavac, 30. dan 

10. september | nedelja  23. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši in brat Markočič 

Ankaran 09.30 po namenu 

Valdoltra 11.00 Marija Zlobec Vukšinić in družina 
 


