
 

24. september 2017 

25. NEDELJA MED LETOM – KATEHETSKA NEDELJA  
 Božje misli niso naše misli in 
Božja pota niso naša pota. 
Njegova dobrota presega vse, 
kar si lahko predstavljamo. 

Verouk je po urniku jutri in v 
sredo. Ob vstopu k verouku je 
poleg igral mogoče najti tudi 
kakšno besedilo za branje ali 
se pogovoriti. Za otroke je na 
voljo Mavrica, za malo starejše 
pa revija #Najst. 

V sredo je srečanje biblične 
skupine. 

Ob četrtkih se poleg rožnega 
venca ob 18.30 zbiramo tudi k 
molitvenemu branju Božje 
besede takoj po sveti maši. 

V petek ob 16.00 uri je sveta 
maša v italijanskem jeziku v 
kapeli sv. Mihaela na 
pokopališču v Lovranu. 

S prihodnjo nedeljo začenjamo oktober, mesec rožnega venca. 

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. 

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 

25. september | ponedeljek  sv. Sergij Radoneški, menih 

Ankaran 19.00 v dober namen 

26. september | torek  sv. Kozma in Damijan, mučenca 

Valdoltra 17.00 za zdravje 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu 

27. september | sreda  sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazaristov 

Ankaran 19.00 za duše v vicah 

28. september | četrtek  sv. Venčeslav, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Ines Šuc 

29. september | petek  SV. MIHAEL, GABRIJEL, RAFAEL, NADANGELI 

Lovran 16.00 v čast sv. Mihaelu 

Valdoltra 17.00 za zdravje mame Marije 

Ankaran 19.00 za župljane 

30. september | sobota  sv. Hieronim, duh., cerkv. uč., spomin sv. J. Boska 

Ankaran 19.00 v čast sv. Ceciliji 

1. oktober | nedelja  26. nedelja med letom – rožnovenska nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Jože Balentič, obl. 

Ankaran 09.30 + Anica Gorup, obl. 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk 
 


