
 

4. oktober 2020 

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA 
 Jezus je trta, mi mladike. Prosimo 
za moč, da bi ostali z njim povezani 
in obrodili dobre sadove.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. 

Vsak dan v mesecu oktobru 
molimo rožni venec pol ure 
pred sveto mašo. 

Verouk po urniku. Za sprem-
ljanje bogoslužnega leta imajo 
veroučenci liturgični zvezek. 
Molimo za naše veroučence. 

V ponedeljek sestanek Karitas. 

V torek 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. Nato pogovor 
škofa s predstavniki skupin v 
župniji. 

V nedeljo pri sveti maši ob 9.30 blagoslov šolskih torb ob začetku šolskega leta. Tudi pri tej sveti 
maši nas bo nagovoril škof Jurij. Ob 11.00 uri slovesnost podelitve svete birme devetošolcem. 

Skavti vabijo k vpisu novih članov. Danes popoldne ob 15.00 uri prehodi in začetek skavtskega leta. 

Teden, ki ga začenjamo, je teden za življenje. 

Ob četrtkih priložnost za spoved eno uro pred sveto mašo. 

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. 

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 

5. oktober | ponedeljek  sv. Favstina Kovalska, redovnica 

Ankaran  19.00 + Feliks Puklavec 

6. oktober | torek  sv. Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov 

Ankaran  19.00 za zdravje vseh bolnih 
  za blagoslov v šolskem letu, v čast Svetemu Duhu 

7. oktober | sreda  Rožnovenska Mati Božja 

Ankaran  19.00 + Ivan Godina, 7.dan 
  v zahvalo za zakrament zakona 

8. oktober | četrtek  sv. Benedikta, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 + Jelena, obl. in Anton Gornjec 

9. oktober | petek  sv. Dionizij, škof in tovariši, mučenci 

Ankaran  19.00 + Anita Saksida 

10. oktober | sobota  sv. Danijel, škof 

Ankaran 19.00 + Mara Pevec, obl. 

11. oktober | nedelja  28. NEDELJA MED LETOM – SVETA BIRMA 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo 

Ankaran  09.30 + Ljubomira in Jože Semič 

Ankaran  11.00 za birmance 
  za žive in pokojne župljane 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca 
 


