
 

17. september 2017 

24. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV  
 Naš poklic hoje za Jezusom je v 
tem, da ljubimo, kot je ljubil on: 
da iščemo veselje v darovanju in 
da neizmerno odpuščamo. 

Verouk je po urniku jutri in v 
sredo. Prihodnjo nedeljo, na 
god bl. Antona Martina 
Slomška, bomo praznovali 
katehetsko nedeljo. Prosili 
bomo za blagoslov katehetov 
in šolskih torb. 

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. 

Priporočajmo se v molitev 
skupnosti po naših namenih 
pri sveti maši. 

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

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 

18. september | ponedeljek  sv. Jožef Kupertinski, duhovnik 

Ankaran 19.00 + Mario Angelini, obl. 
  za zdravje 

19. september | torek  sv. Januarij, škof, mučenec 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + iz družin Pištan in Grego 

20. september | sreda  sv. Andrej Kim Tae-Gon idr. korejski mučenci 

Ankaran 19.00 + starši in sestra Kovač 

21. september | četrtek  SV. MATEJ, APOSTOL, EVANGELIST 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za blagoslov družine 
  + sosedje iz Premančana 

22. september | petek  sv. Mavricij, mučenec 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 po namenu družine Angelini 

23. september | sobota  sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik 

Ankaran 19.00 + Danijela Maršič, obl. 
  v zahvalo Materi Božji 

24. september | nedelja  25. nedelja med letom – katehetska ned. 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Nadoh 

Ankaran 09.30 + Sandi in starši Bandelj 

Valdoltra 11.00 Nina Vukšinić in družina; v čast sv. p. Piju 
 


