16. september 2018
24. NEDELJA MED LETOM
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
17. september | ponedeljek sv. Robert Bellarmino, šk., cerkv. uč.
Ankaran
19.00 + starši in sorodniki, za Božje varstvo
+ Vida Tomažič
18. september | torek sv. Jožef Kupertinski, duh., redovnik
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Mario Angelini, obl.
19. september | sreda sv. Januarij, škof, mučenec
Ankaran
19.00 za Božje varstvo
20. september | četrtek sv. Andrej Kim Tae-gon, duh. idr. korejski mučenci
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + starši in brat Markočič
v zahvalo za dar življenja
21. september | petek SV. MATEJ, APOSTOL, EVANGELIST
Valdoltra
17.00 za mlade družine
Ankaran
19.00 za blagoslov družine
22. september | sobota sv. Mavricij, mučenec
Ankaran
19.00 + Ivan Peras, obl.
+ iz družine Humar
23. september | nedelja 25. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za zdravje, v čast Fatimski Materi Božji
Ankaran
09.30 + Alojz Baša, obl.
Valdoltra
11.00 Nina Vukšinič in družina, v čast sv. p. Piju

Prava vera v Jezusa Odrešenika
od spoznanja vodi k dejanjem:
vera brez del je mrtva!
Verouk po urniku v ponedeljek
in sredo. Prihodnja nedelja bo
katehetska, ko bodo pri maši
sodelovali veroučenci. Če kdo
ni utegnil prejšnji teden, lahko
prinese k blagoslovu šolsko
torbo. Birmanci bodo oddali
uradno prošnjo za prejem
zakramenta svete birme.
Molimo za naše birmance in
vse druge veroučence, še
posebej tiste iz prvega razreda,
pa tudi za njihove starše.
Prihodnjo nedeljo se birmanci,
botri in starši srečajo z
misijonarjem na Madagaskarju Tonetom Kerinom ob
16.00 uri. 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.

