1. september 2019
22. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA
1. september | nedelja 22. NEDELJA MED LETOM - ANGELSKA
Sv. Brida
08.00 + Josip Janković, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Helena Volk
2. september | ponedeljek sv. Antonin, mučenec
Ankaran
19.00 za blagoslov v novem šolskem letu
v zahvalo za zdravje, v čast Svetemu Duhu
3. september | torek sv. Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
Valdoltra
16.00 Ankaran
19.00 za blagoslov pri delu
4. september | sreda sv. Rozalija Sicilska, devica, spokornica
Ankaran
19.00 živi in + iz družine Fontanot
5. september | četrtek sv. Terezija iz Kalkute, redovnica
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Miran Vrbančič
6. september | petek sv. Zaharija, prerok – prvi petek
Sv. Brida
18.00 + iz družine Pujić, + Nevenka in Goran Prtenjača
Ankaran
19.00 v zahvalo
7. september | sobota sv. Marko Križevčan, mučenec – prva sobota
Ankaran
19.00 + Zdenka Jurdana, 30. dan
8. september | nedelja MARIJINO ROJSTVO
Sv. Brida
08.00 + starši Kolenko
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Marija Zlobec in družina

Prosimo razsvetljenja Svetega
Duha za pravo pamet, da bomo
znali prav presojati znanje, ki
nam je ponujeno, in izbirati pot
velikodušnega življenja v prijateljstvu z Bogom in bližnjimi.
Vpis k verouku bo v ponedeljek, 2., torek, 3. in sredo, 4.
septembra od 16.00 do 18.30.
Verouk začnemo s ponedeljkom,
9. septembra, prvi razred pa v
ponedeljek, 16. septembra. Za veroučence sta koristna pripomočka
Mavrica in revija #najst.
Molimo za naše birmance, da
bi v moči Svetega Duha izbirali
tisto, kar življenje gradi.
Prihodnjo nedeljo veroučenci
prinesite s seboj k blagoslovu
šolske torbe.

Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov.
Od tega meseca naprej bo sveta maša pri Sv. Bridi vsak petek ob 18.00 uri.
V petek po sveti maši pevske vaje. Vabljeni novi pevci v župnijski pevski zbor.
V soboto, 14. septembra, vabljeni na romanje na Sveto Goro.
Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve.
Karitas 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.

