
 

23. september 2018 

25. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA  
 Jezusova beseda vznemirja. 
Ne bežimo od njega, pač pa naj 
bo sopotnik na naši poti skozi 
življenje!  

Danes ob 16.00 uri se birman-
ci, botri in starši srečajo z 
misijonarjem na Madaga-
skarju Tonetom Kerinom. 
Vabljeni tudi drugi. 

Verouk po urniku v ponedeljek 
in sredo. Prihodnja nedelja bo 
katehetska, ko bodo pri maši 
sodelovali veroučenci. Tisti, ki 
so se odločili prejeti zakra-
ment svete birme, bodo oddali 
uradno prošnjo za prejem 
zakramenta. 

V ponedeljek po sveti maši sreča-
nje s starši 5., 6. in 7. razreda. 

Molimo za naše birmance in 
vse druge veroučence, še 
posebej tiste iz prvega razreda, 
pa tudi za njihove starše. 

Ponedeljek je 24. v mesecu, spomin Marije Pomočnice in blagoslov na njeno priprošnjo. 

V soboto bo ob 16.00 uri sveta maša v italijanskem jeziku v kapeli sv. Mihaela v Lovranu. 

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. 

23. september | nedelja  25. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA 

Sv. Brida 08.00 za zdravje, v čast Fatimski Materi Božji 
  + Alojz Baša, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 Nina Vukšinič in družina, v čast sv. p. Piju 

24. september | ponedeljek  BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŠKOF 

Ankaran 19.00 po namenu, za zdravje 

25. september | torek  sv. Sergij Radoneški, menih 

Valdoltra 17.00 + Ana Muha 

Ankaran 19.00 + mama Marija, obl., + iz družine Bandelj 

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

Ankaran 19.00 + iz družine Humar 
  za mlade družine 

27. september | četrtek  sv. Vincencij Pavelski, duh., red. ust. 

Sv. Brida 17.00 + Adrijana Šiškovič, obl. 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Janez Petaci, 7. dan 

28. september | petek  sv. Venčeslav, mučenec 

Valdoltra 17.00 + duhovnik Ludvik Počivalšek 

Ankaran 19.00 + Pavla, Milan in Domen Kern 

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

Lovran 16.00 + Lidija in Pino Angelini (IT) 

Ankaran 19.00 + Marija Novak 

30. september | nedelja  26. NEDELJA MED LETOM - KATEHETSKA 

Sv. Brida 08.00 + Goran in Nevenka Prtenjača 

Ankaran 09.30 v dober namen 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk, v čast svetim nadangelom 
 


