
 

18. september 2022 

25. NEDELJA MED LETOM 
 Jezus nas uči, kam naj usmerimo 
svoj pogled, da bomo ravnali prav 
in izpolnili svoje življenjsko poslanstvo 
v upodobljenju svojega srca po 
njegovem. Ne kopičenje stvari, pač 
pa odnos medsebojne ljubezni po 
zgledu njegove ljubezni do nas. 

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

V torek ob 16.00 uri sveta maša 
v kapeli v bolnišnici Valdoltra. 

V četrtek ob 17.00 uri sveta 
maša pri Sv. Bridi. 

Ponedeljek in sreda: verouk po 
urniku. Prihodnjo nedeljo je 
katehetska nedelja in blagoslov 
šolskih torb. 

V večno življenje je odšel Nevio 
Angelini iz Ankarana. Naj mu 
Bog povrne za vsa dobra dela. 

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. 
 

18. september | nedelja  25. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Olga, obl., in Zvonko Bobanović 

Ankaran  10.00 + Danijela Maršič, obl. 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 

19. september | ponedeljek  sv. Januarij, škof, mučenec 

Ankaran  19.00 + Mario Angelini, obl. 

20. september | torek  sv. Andrej Kim Tae-gon, duh. idr. korejski muč. 

Valdoltra 16.00 - 

Ankaran  19.00 + Marija Gluhak in + dobrotniki 

21. september | sreda  SV. MATEJ, EVANGELIST, APOSTOL 

Ankaran 19.00 + Stanko Pavletič, obl. 

22. september | četrtek  sv. Mavricij, mučenec 

Sv. Brida  17.00 po namenu, v čast sv. nadangelu Mihaelu 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Sonja, obl., in Slavko Jerkič 

23. september | petek  sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik 

Ankaran  19.00 + Nevio Angelini, 7. dan 
  + Fanika in Martin Jazbec 

24. september | sobota  bl. Anton M. Slomšek, škof – spomin M. Pom. 

Ankaran  19.00 za Marijino varstvo 

25. september | nedelja  26. NEDELJA MED LETOM – KATEHETSKA N. 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Angelini in Pucelj 

Ankaran  10.00 v dober namen 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


