
 

8. september 2019 

MARIJINO ROJSTVO 
 Bog je pripravil sebi dostojno 
bivališče tako, da je izbral in 
vsakega greha obvaroval Božjo 
mater Marijo. Zatekajmo se k 
naši pomočnici s prošnjo, da bi se 
mogli veseliti lepote prijateljstva 
z Bogom, našim Stvarnikom in 
Odrešenikom. 

Verouk začnemo s ponedeljkom, 
9. septembra, prvi razred pa v 
ponedeljek, 16. septembra. K vpisu 
k verouku v tem tednu vabljeni še 
starši prvošolcev. 

Za veroučence sta koristna 
pripomočka Mavrica in revija #najst. 

Molimo za naše birmance, da 
bi v moči Svetega Duha izbirali 
tisto, kar življenje gradi. 

Vsak petek ob 18.00 uri je 
sveta maša pri Sv. Bridi. 

V petek po sveti maši pevske vaje. Vabljeni novi pevci v župnijski pevski zbor. 

V soboto, 14. septembra, vabljeni na romanje na Sveto Goro, v soboto, 21. septembra pa 
mladi na vseslovensko srečanje v Stično. 

V nedeljo, 22. septembra, bo, kot že lansko leto, športna prireditev Ironman in zaradi nje 
otežen dostop do cerkve v času nedeljske svete maše, zato vabljeni k sveti maši v soboto, 
21. septembra, zvečer. 

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. 

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 

9. september | ponedeljek  sv. Peter Klaver, redovnik, misijonar 

Ankaran  19.00 + Stane Viler, obl. 

10. september | torek  sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 + Vinko Zajc 

11. september | sreda  sv. Bernard in Bonaventura, redovnika 

Ankaran  19.00 - 

12. september | četrtek  Marijino ime 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 - 

13. september | petek  sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj 

Sv. Brida  18.00 + Marija Kozlovič, 30. dan 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu 

14. september | sobota  POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 

Ankaran  19.00 - 

15. september | nedelja  24. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Angelini in Pucer 

Ankaran  09.30 + Vladimir Dodič, obl. 

Valdoltra  11.00 + Anamarija Zlobec 
 


