
 

3. oktober 2021 

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA 
 Bog nas ima rad. Vabi nas, naj 
pričujemo za njegovo ljubezen 
do nas s svojim življenjem. Z 
molitvijo rožnega venca se 
povežimo v trdno mrežo 
solidarnosti za pomoč v 
vztrajanju v dobrem. 

Za udeležbo pri bogoslužju 
skrbno upoštevajmo svetovane 
ukrepe za zavarovanje zdravja. 

Ob četrtkih je sveta maša pri 
Sv. Bridi ob 17.00 uri. V župnijski 
cerkvi vsak četrtek od 18.00 
priložnost za sveto spoved. 

Verouk je po urniku. Molimo 
za naše veroučence. 

Ta teden do prihodnje nedelje 
je Teden za življenje z glavno 
mislijo »Z veseljem do življenja 
skrbimo drug za drugega«. 

V torek sestanek Karitas. 

V mesecu oktobru vsak dan med tednom pol ure pred sveto mašo skupaj molimo rožni venec. 

Prihodnjo nedeljo ob 15h se s prehodi začenja skavtsko leto. Vabljeni k vpisu. Več na plakatih 
zunaj in pri voditeljih. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve. 

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

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za 
vse prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Molimo za nove duhovne poklice. 

3. oktober | nedelja  27. NED. MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Stefania, Santo in Graziella Angelini 

Ankaran  09.30 + Julijana Pišek  

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 

4. oktober | ponedeljek  sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj 

Ankaran  19.00 + Ivan Valčič 

5. oktober | torek  sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica 

Ankaran  19.00 + nonni Scheriani e Ciacchi 
  + Robi Antolin 

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

Ankaran  19.00 za zdravje 

7. oktober | četrtek  Rožnovenska Mati Božja 

Sv. Brida  17.00 + Jože Balentič, obl. 

Ankaran  19.00 - 

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

Ankaran  19.00 za duše v vicah 

9. oktober | sobota  sv. Dionizij (Denis), škof, in tovariši, mučenci 

Ankaran  19.00 po namenu 

10. oktober | nedelja  28. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Andrej in Antonija Pucer 

Ankaran  09.30 + Ana Muha 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca. 
 


