
 

2. september 2018 

22. NEDELJA MED LETOM  
 Bog nas po svoji učlovečeni 
besedi, Jezusu Kristusu, 
odrešuje. Prisluhnimo njemu, 
premišljujmo njegovo sporočilo 
in se ne obremenjujmo s tem, 
kar ni bistveno. Eno je potrebno!  

Vpis k verouku bo v 
ponedeljek, 3., torek, 4. in 
sredo, 5. septembra od 16.00 
do 18.30. 

Prihodnjo nedeljo vabljeni, da 
prinesete k blagoslovu šolske 
torbe, katehetska nedelja pa 
bo 23. septembra. 

Začetek verouka bo v 
ponedeljek, 10. septembra. 

V tem tednu je letos prvič 
Teden vzgoje. 

Molimo za naše birmance in 
vse, ki bodo začeli ali 
nadaljevali poglabljanje v veri 
pri verouku. 

Petek in sobota sta prva v mesecu. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

V soboto je dan molitve za duhovne poklice in romanje na Sveto Goro. 

Zbiramo prijave za srečanje mladih v Stični, ki bo v soboto, 15. septembra. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.  

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

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

OKLICI 

2. september | nedelja  22. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida 08.00 + Josip Janković, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Helena Volk 

3. september | ponedeljek  sv. Gregor Veliki, papež, cerkv. učitelj 

Ankaran 19.00 + Ivana Rečnik, 7. dan 
  + Vida Tomažič 

4. september | torek  sv. Rozalija Sicilska, spokornica 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + Rok Koželj, obl. 

5. september | sreda  sv. Terezija iz Kalkute, redovnica 

Ankaran 19.00 za zdravje 
  v čast in priprošnjo sv. Jožefu 

6. september | četrtek  sv. Zaharija, prerok 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + iz družine Ugrin, + brat Vitko in stara mama Marija 

  + mame 

7. september | petek  sv. Marko Križevčan, mučenec – prvi petek 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

8. september | sobota  MARIJINO ROJSTVO – prva sobota 

Ankaran 09.30 + Marinka Gregorič 

Ankaran 19.00 + Benjamin in Jožefa Mavrič, obl. 

9. september | nedelja  23. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida 08.00 + duh. Alojzij Vrbnjak 

Ankaran 09.30 + Jože in Avguština Žigante, + Djuro in Marija Farkaš 

Valdoltra 11.00 Marija Zlobec in družina 
 


