10. september 2017
23. NEDELJA MED LETOM
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
11. september | ponedeljek sv. Bernard in Bonaventura, redovnika
Ankaran
19.00 po namenu
12. september | torek Marijino ime
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 v zahvalo sv. Antonu
13. september | sreda sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 za zdravje v družini
po namenu
14. september | četrtek POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
Sv. Brida
17.00 + Josip Žalac, obl.
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Minka Mastnak
15. september | petek Žalostna Mati Božja
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Vladimir Dodič, obl., + starši in sorodniki Bažec
16. september | sobota sv. Kornelij, pp, in Ciprijan, škof, mučenca
Ankaran
19.00 v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomočnici
17. september | nedelja 23. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + sestra Monika Sašek
Ankaran
09.30 po namenu družine Šraj in Borota
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec

Jezus nas vabi in zbira v
občestvo, kjer doživljamo skrb
njega in naših bližnjih. Tudi, če
se kdo oddalji iz skupnosti, nas
on vabi, da ohranimo skrb za
njega, da ostane zapisan v
našem srcu, da zanj molimo.
Ta teden začenjamo verouk.
Urnik je na župnijski spletni
strani. Verouk bo potekal za
1. in 3. razred ob sredah, za
druge ob ponedeljkih.
K prvemu veroučnemu srečanju se bomo zbrali v sredo,
13. septembra, ob 17.00 uri
skupaj vsi starši in veroučenci.
Katehetsko nedeljo bomo
praznovali 24. septembra, na
god bl. Antona Martina Slomška.
Mladi vabljeni na srečanje v
Stični, ki bo v soboto 16. 9. Več
na www.sticna.net.

Ob četrtkih se poleg rožnega venca pol ure pred sveto mašo zbiramo tudi k molitvenemu branju
Božje besede takoj po maši.
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.

