
 

4. september 2022 

23. NEDELJA MED LETOM 
 Božja modrost je drugačna, kot je 
modrost sveta. Vendar, zanašati se 
na Boga, sprejeti Jezusa za 
Odrešenika, prinaša mir in plačilo, 
ki ga svet ne more dati. 

Možnost za sveto spoved je v žup-
nijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure. 

V torek ob 16.00 uri bo po dveh 
letih in pol ponovno sveta maša 
v kapeli v bolnišnici Valdoltra. 

V četrtek je praznik rojstva 
Device Marije. V župnijski cerkvi 
je sveta maša ob 19.00 uri, pri 
Sv. Bridi ob 17.00 uri. 

Birmanci zaključujejo duhovni 
vikend v pripravi na prejem 
zakramenta. Molimo zanje. 

Vpis k verouku bo v ponedeljek, 
torek in sredo od 16.00 do 18.30. 
Verouk se začne 12. septembra. 

V soboto, 17. septembra, bo 
vseslovensko srečanje mladih v 
Stični. 

V večno življenje je odšel Feručo Ražman iz Fajtov. Naj mu Bog obilno povrne za vsa dobra dela in 
ga dobrotno sprejme k sebi. Gospod, daj mu večni pokoj! In večna luč naj mu sveti. 

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

Bodimo pozorni na svoje bližnje in o tistih, ki so v stiski, obvestimo Karitas. 

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. 

4. september | nedelja  23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA 

Sv. Brida  08.00 + Josip Janković, obl. 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (35) 

5. september | ponedeljek  sv. Terezija iz Kalkute – Mati Terezija 

Ankaran  19.00 + Felicijan Mislej 
  + Anton Roblek, + Tone Zorman 

6. september | torek  sv. Zaharija, prerok 

Valdoltra 16.00 za zdravje 

Ankaran  19.00 + starši Brezovšek 

7. september | sreda  sv. Marko Križevčan, mučenec 

Ankaran 19.00 v zahvalo za zakrament zakona 
  + Vida in Zdravko Jerman 
  + starši Brezovšek 

8. september | četrtek  ROJSTVO DEVICE MARIJE 

Sv. Brida  17.00 + Kristina in Franc Kolenko 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za blagoslov v družini 

9. september | petek  sv. Peter Klaver, redovnik, misijonar 

Ankaran  19.00 + Ana Bajt 

10. september | sobota  sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik 

Ankaran  19.00 za uspešno in varno šolsko leto 
  za žive in pokojne župljane 

11. september | nedelja  24. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za Božje varstvo in blagoslov v družini 

Ankaran  10.00 v zahvalo 

Ankaran  11.30 + Anita Jazbec 
 


