
 

29. september 2019 

26. NEDELJA MED LETOM 
 Če ni ljubezni, nam nič ne koristi: 
Bog nas je prvi ljubil, s hvaležnostjo 
mu vračajmo tako, da se odzivamo 
njegovemu povabilu k ljubezni do 
Boga in bližnjega.  

Verouk po urniku. Za sprem-
ljanje bogoslužnega leta imajo 
veroučenci liturgični zvezek.  

Popoldne ob 14.30 je na Rakovniku 
v Ljubljani slovesnost ob sklepu 
škofijskega postopka za prištetje 
med blažene Božjega služabnika 
duhovnika Andreja Majcna, don 
Boskovega salezijanca, misijonarja 
in tudi spomin dvajsetletnice njego-
ve smrti. Več o njem lahko najdete 
na spletu in vsaj nekaj v zgibanki, ki 
jo dobite pri verskem tisku.  

V ponedeljek ob 16.00 uri 
sveta maša v italijanskem 
jeziku ob prazniku sv. Mihaela, 
zavetnika kapele v Lovranu. 

V ponedeljek sestanek katehetov. 

Od torka vsak dan med tednom ob 18.30 skupna molitev rožnega venca v župnijski cerkvi. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V četrtek začetek devetdnevnice pred podelitvijo zakramenta svete birme. Ob 18.00 srečanje 
birmancev, staršev in botrov, pa tudi drugih s škofom Jurijem, nato sveta maša, ki jo vodi škof. 

Petek in sobota sta prva v mesecu; v četrtek in petek obisk bolnikov. 

V nedeljo ob 16.00 začetek novega skavtskega leta in prehodi. 

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. 

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

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

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 

30. september | ponedeljek  sv. Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj 

Lovran  16.00 Sv. Mihael - za vse pokojne (IT) 

Ankaran  19.00 v zahvalo za vodstvo Svetega Duha v družini 

1. oktober | torek  sv. Terezija Deteta Jezusa, dev., cerkv. učiteljica 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 za spravo med sosedi 

2. oktober | sreda  sv. Angeli varuhi 

Ankaran  19.00 + Stanko Pavletič, 7. dan 
  + Marija Hočevar 

3. oktober | četrtek  sv. Gerard, opat 

Ankaran  19.00 + Gioacchin in Tonca, + Duilio in Elda Gorela 

4. oktober | petek  sv. Frančišek Asiški, ust. frančiškanov – prvi petek 

Sv. Brida  18.00 + Ljudmila Balov 

Ankaran  19.00 za blagoslov družine 

5. oktober | sobota  sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica – prva sobota 

Ankaran  19.00 za žive in pokojne župljane 
  + Miran Vrbančič 

6. oktober | nedelja  27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA 

Sv. Brida  08.00 + Jože Balentič, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 Barbara Zlobec in družina 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca 
 


