
 

29. maj 2016 

9. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Srečujemo se z mnogimi 
ljudmi, tudi s tistimi, ki so 
drugačnega prepričanja, a 
Boga iskreno iščejo in ga 
prosijo. Učimo se od njih. Ne 
glejmo le na obliko besed ali 
ravnanja, pač pa odkrivajmo 
zaklad vsebine. 

Popoldne ob 15.00 je romarski 
shod Marije Pomočnice na 
Rakovniku v Ljubljani. Kdor bi se 
želel udeležiti, naj se oglasi po 
sveti maši. Odhod ob 13.15. 

V torek zaključujemo šmarni-
ce. Tisti od otrok, ki imate 
najmanj 20 nalepk na sliki 
fatimske Matere Božje, se 
oglasite. 

Prihodnjo nedeljo bomo s 
sveto mašo in podelitvijo 
veroučnih spričeval sklenili 
veroučno leto. 

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

V mesecu juniju častimo Srce Jezusovo s pobožnostjo vrtnic. 

V soboto imajo obljube naši skavti. 

V nedeljo 19. junija se bomo pri sveti maši v župnijski cerkvi zahvalili za 25 let samostojne 
slovenske države in prosili potrebnih Božjih milosti za naprej. 

V večno življenje je odšla Silva Saražin iz Hrvatinov. Naj jo usmiljeni Bog sprejme k sebi. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

 

[oklici] 

29. maj | nedelja  9. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Franc Marušič in sorodniki 

Ankaran 09.30 + starši in brata Bezek 

Valdoltra 11.00 Jezusu Odrešeniku v zahvalo za mirno in zadovoljno življenje 

30. maj | ponedeljek  sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci 

Ankaran 19.00 za župljane 
  za Božje usmiljenje 

31. maj | torek  OBISKANJE DEVICE MARIJE 

Valdoltra 17.00 za srečen zakon; + iz družine Fatur 

Ankaran 19.00 za blagoslov družine 

1. junij | sreda  sv. Justin, mučenec 

Ankaran 19.00 + Roža Perič, 7. dan 

2. junij | četrtek  sv. Marcelin in Peter, mučenca 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

3. junij | petek  SRCE JEZUSOVO 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + Viktorija Pohlen 

4. junij | sobota  Marijino Brezmadežno srce 

Ankaran 16.30 za srečen zakon 

Ankaran 19.00 Jezusu Odrešeniku v zahvalo za mirno in zadovoljno življenje 

5. junij | nedelja  10. nedelja med letom – sklep veroučnega leta 

Sv. Brida 08.00 + Lino Radin, ob r. d. 

Ankaran 09.30 + Rosalia Scheriani 

Valdoltra 11.00 v čast Jezusovemu presvetemu Srcu 
 


