9. september 2018
23. NEDELJA MED LETOM
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
10. september | ponedeljek sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
Ankaran
19.00 za zdravje v družini
11. september | torek sv. Bernard in Bonaventura, redovnika
Valdoltra
17.00 za zdravje
Ankaran
19.00 v zahvalo za Božje varstvo
12. september | sreda Marijino ime
Ankaran
19.00 + Ljudmila, obl., in Vladimir Pitamic
13. september | četrtek sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za blagoslov družine
14. september | petek POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
Valdoltra
17.00 + Vida Tomažič
Ankaran
19.00 + Marinka Gregorič
15. september | sobota Žalostna Mati Božja
Sv. Brida
17.00 + Janez Keber, 30. dan
Ankaran
19.00 + Vladimir Dodič, obl.
16. september | nedelja 24. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + iz družine Pujić
Ankaran
09.30 + Danijela in Edi Maršič
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec

Jezus nas, izgubljene, vrača v
skupnost, občestvo. Odpira naše
srce, ušesa in usta, da odkrivamo
drug drugega in skupaj gremo za
njim. Ob začetku šolskega leta
prosimo blagoslova na pot.
Začetek verouka bo v
ponedeljek, 10. septembra,
katehetska nedelja pa bo 23.
septembra.
V ponedeljek sestanek Karitas.
Molimo za naše birmance in
vse, ki bodo začeli ali
nadaljevali poglabljanje v veri
pri verouku.
Prijavite se za srečanje mladih
v Stični, ki bo v soboto, 15.
septembra.

V nedeljo, 23. septembra se
birmanci, botri in starši srečajo
z misijonarjem na Madagaskarju Tonetom Kerinom od 16.00 do 18.00. Vabljeni tudi drugi.
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.

