
 

22. september 2019 

25. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA 
 V molitvi dvigajmo roke k Bogu s 
prošnjo za žive in pokojne, da bi 
živeli in delali pravično, da bi bili 
velikodušni in da bi se za 
življenjske odločitve navdihovali 
ob Božji besedi.  

Verouk po urniku. Za sprem-
ljanje bogoslužnega leta imajo 
veroučenci liturgični zvezek. Za 
veroučence sta koristna pripo-
močka 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. 

Prihodnjo nedeljo bo na 
Rakovniku v Ljubljani popoldne 
ob 14.30 slovesnost ob sklepu 
škofijskega postopka za prištetje 
med blažene Božjega služabnika 
duhovnika Andreja Majcna, don 

Boskovega salezijanca, misijonarja in tudi spomin dvajsetletnice njegove smrti. Več o njem lahko 
najdete na spletu in vsaj nekaj v zgibanki, ki jo dobite pri verskem tisku. Priporočajmo se 
našim nebeškim prijateljem svetnikom in tistim, za katere želimo, da nam jih Cerkev 
predstavi kot vzornike v hoji za Jezusom. V tem tednu pred mašo molimo v ta namen. 

Sveta maša v italijanskem jeziku ob prazniku sv. Mihaela, zavetnika kapele v Lovranu, bo v 
ponedeljek, 30. septembra, ob 16.00 uri. 

Vabljeni novi pevci v župnijski pevski zbor. 

Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve. 

Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

V večno življenje sta odšla Pavel Zlobec in Stanko Pavletič. Naj jima Bog povrne za vsa dobra 
dela in ju v svoji dobroti sprejme k sebi. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

22. september | nedelja  25. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA 

Sv. Brida  08.00 v čast Sv. Trojici in Materi Božji za uspešno novo šolsko leto 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 Nina Vukšinić in druž., v č. sv. Piju iz Pietrelcine 

23. september | ponedeljek  sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik 

Ankaran  19.00 + Marija Skuber 

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

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 za srečen porod 

25. september | sreda  sv. Nikolaj iz Flüe, kmet, puščavnik 

Ankaran  19.00 + Pavel Zlobec 
  + Jože, Marija, Edi in drugi + iz družine Jerman 

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

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 živi in + sorodniki, za Božji blagoslov 

27. september | petek  sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ust. lazaristov 

Sv. Brida  18.00 + iz družine Mavrič 

Ankaran  19.00 + Alojz Baša, obl. 

28. september | sobota  sv. Venčeslav, mučenec 

Ankaran  19.00 za blagoslov družine 

29. september | nedelja  26. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 v čast angelom varuhom za vnuke 

Ankaran  09.30 + starši, bratje in sestre Rijavec 

Valdoltra  11.00 + Rafael Volk; v čast svetim nadangelom 
 


