
 

5. junij 2016 

10. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Bog je obiskal svoje ljudstvo! 
Slavimo ga, ker nas je rešil. Daje 
nam življenje. Zahvaljujmo se 
mu za dar duhovnega življenja, 
za sposobnost odkrivati dobro-
to Boga in naših bližnjih. 

Hvala katehetom za pripravo 
in sodelovanje pri današnjem 
bogoslužju. V preddverju 
cerkve je razstavljenih nekaj 
najlepših veroučnih delovnih 
zvezkov. Nadaljevanje zaklju-
čka veroučnega leta sledi pred 
cerkvijo s podelitvijo spričeval 
in tako naprej. 

Vsako leto ponavljamo in naj 
se vsede v zavest: Bog ne 
pozna počitnic. Pogovarjajmo 
se z njim v molitvi in se z njim 
srečujmo pri sveti maši. 

V mesecu juniju častimo Srce 
Jezusovo s pobožnostjo vrtnic. 

Prihodnjo nedeljo pridejo v našo župnijo pevci, orkester in skavti iz Cerknice. Sodelovali bodo 
pri sveti maši v župnijski cerkvi. 

V soboto 18. junija je romanje bolnikov in invalidov na Brezje. 

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 nedeljo 14. avgusta popoldne bo tudi našo župnijo obiskala Marija romarica iz Fatime. 

Molimo za tiste, ki se pripravljajo na prejem zakramenta svete birme. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

6. junij | ponedeljek  sv. Norbert, škof, redovni ustanovitelj 

Sv. Brida 17.00 + Gvido Muženič, 30. dan 

Ankaran 19.00 za župljane 

7. junij | torek  sv. prvi mučenci tržaške Cerkve 

Valdoltra 17.00 + starši in prijatelji 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

8. junij | sreda  sv. Viljem Angleški, škof 

Ankaran 19.00 + Viktorija Pohlen 

9. junij | četrtek  sv. Primož in Felicijan, mučenca 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič, obl. 
  v zahvalo 

10. junij | petek  sv. Bogumil Poljski, škof 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 po namenu, za otroke 

11. junij | sobota  sv. Barnaba, apostol 

Ankaran 19.00 + Ivan Lampe 

12. junij | nedelja  11. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Ivan Peterle, starši Belec in Malizan 

Ankaran 09.30 + Ivanka in Ivan Ljubić 

Valdoltra 11.00 - 
 


