
 

27. september 2020 

26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA 
 Svoje srce želimo imeti uglašeno 
na Božji glas. Zato molimo, naj 
nam Bog pokaže svojo pot. 
Sledimo Jezusu po njej in se 
dajmo voditi Svetemu Duhu.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. 

Ob nedeljah je v župnijski cerkvi 
sveta maša ob 9.30 in 11.00, ob 
torkih ob 19.00 pri Sv. Bridi. 

V torek ob 16.00 uri je sveta 
maša v kapeli sv. Mihaela na 
pokopališču v Lovranu. 

V sredo praznujemo sv. Hieronima 
kot zavetnika koprske škofije. 

V četrtek se začenja mesec 
oktober, mesec rožnega venca. 
Rožni venec bomo molili vsak 
dan pol ure pred sveto mašo. 

Ob četrtkih priložnost za spoved eno uro pred sveto mašo. 

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

V četrtek začenjamo devetdnevnico pred prejemom zakramenta svete birme. 

Molimo za naše mlade kristjane, ki želijo prejeti zakrament svete birme, in druge veroučence. 

Skavti vabijo k vpisu novih članov. 4. oktobra bodo prehodi in začetek skavtskega leta. 

V torek, 6. oktobra, bo med nami škof Jurij na pastirskem obisku in srečanju z birmanci. Vabljeni k 
sveti maši, ki bo ob tej priložnosti ob 19.00 uri v župnijski cerkvi. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in krašenju župnijske cerkve. 

Na voljo je koledar Vincencijeve zveze dobrote. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

V molitev vključimo zahvalo za vse prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. 
Vabljeni tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

27. september | nedelja  26. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Pucer in Angelini 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Alojz Baša, obl. 

28. september | ponedeljek  sv. Venčeslav, mučenec 

Ankaran  19.00 za naše rajne (53) 

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

Sv. Mihael  16.00 + Anita Saksida, 30. dan 

Sv. Brida  19.00 + Miranda in Mario Stančič 

30. september | sreda  SV. HIERONIM, CERKV. UČ., ZAVETNIK ŠKOFIJE 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

1. oktober | četrtek  sv. Terezija Deteta Jezusa, red., cerkv. uč. 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + duhovnik Matild Domić SDB 

2. oktober | petek  sv. Angeli varuhi 

Ankaran  19.00 v zahvalo za opravljeno delo 

3. oktober | sobota  sv. Gerard, opat 

Ankaran 19.00 v zahvalo za zakrament zakona 

4. oktober | nedelja  27. NEDELJA MED LETOM - ROŽNOVENSKA 

Sv. Brida  08.00 + Jože Balentič, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Marija Bandelj in + sorodniki 
 


