
 

1. oktober 2017 

26. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA 
 Do zadnjega trenutka življenja 
imamo čas, da preidemo od 
besed k dobrim delom. Le z 
dejanji izpolnimo Božjo voljo. 
V molitvi odprimo srce Bogu, 
naj nam odkrije, kako lahko z 
njim sodelujemo v dobrem. 

Verouk je po urniku jutri in v 
sredo. Liturgični zvezek naj bo 
pripomoček za spremljanje 
Jezusovega sporočila za vso 
družino. 

Vsak dan pol ure pred sveto 
mašo v mesecu oktobru 
molimo rožni venec. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu; v četrtek in petek 
obisk bolnikov. 

V četrtek po sveti maši branje 
in premišljevanje Božje besede 
prihodnje nedelje. 

Sodelavci Karitas so z navdušenjem organizirali postavitev kontejnerja za papir ob robu igrišča. 
Vabljeni vsi, da bi ga pridno polnili. Nekaj malega, kar se bo s tem dobilo, bo za pomoč potrebnim. 
Naj bo ta poteza predvsem spodbuda, da bomo še bolj pozorni na stiske naših bližnjih. 

Pred cerkvijo lahko dobite lončnice. Darovi so namenjeni za postavitev zvonika. 

Skavti imajo v soboto ob 15.00 uri prehode in začetek skavtskega leta. 

Ta teden je Teden za življenje. Z molitvijo spremljajmo vse, ki potrebujejo pomoč. 

V Božje naročje je okrepljena s svetimi zakramenti prešla Adrijana Šiškovič iz Kolombana. Naj ji 
Bog obilno povrne za vse dobro, kar je v življenju naredila. 

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. 

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 

2. oktober | ponedeljek  sv. Angeli varuhi 

Ankaran 19.00 za zdravje mame 
  v čast sv. nadangelom, + Rafael Volk 

3. oktober | torek  sv. Gerard, opat 

Valdoltra 17.00 za verne duše v vicah 

Ankaran 19.00 v zahvalo za Božje varstvo, za zdravje, sestra Sonja, svak Luka 

4. oktober | sreda  sv. Frančišek Asiški, ust. frančiškanov 

Sv. Brida 17.00 + Adrijana Šiškovič, 7. dan 

Ankaran 19.00 + Jožica Kocjančič, obl. 

5. oktober | četrtek  sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica 

Ankaran 19.00 + Anica in Ivan Čič 

6. oktober | petek  sv. Bruno, redovnik, ust. kartuzijanov – prvi petek 

Valdoltra 17.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji 

Ankaran 19.00 v zahvalo za 80 let življenja 

7. oktober | sobota  Rožnovenska Mati Božja – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Gianni Scheriani 

8. oktober | nedelja  27. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 v čast angelom varuhom, za vnuke 

Ankaran 09.30 + iz družin Orel in Stipanič 

Valdoltra 11.00 Barbara Zlobec 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


