
 

12. junij 2016 

11. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Naša dela imajo blagoslov od 
Boga, če so opravljena z 
ljubeznijo. Bog z usmiljenjem 
sprejema in odpušča naše ne-
popolnosti, če se le trudimo, da 
ga iskreno iščemo in prosimo. 

Hvala za obisk in sodelovanje 
pri sveti maši g. Janezu 
Žerovniku, pevcem, orkestru 
in skavtom iz Cerknice. 

V mesecu juniju častimo Srce 
Jezusovo s pobožnostjo vrtnic. 

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

Prihodnjo nedeljo se bomo pri 
sveti maši v župnijski cerkvi 
zahvalili za 25 let samostojne 
slovenske države in prosili 
potrebnih Božjih milosti za 
naprej. Zberemo se pri lipi 

pred cerkvijo, ki so jo posadili leta 1991 in se s himno in priložnostno mislijo spomnimo kaj 
vse smo prejeli v zadnjega četrt stoletja. 

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

K Bogu je odšla Anamarija Zlobec iz Čampor. Naj ji Bog povrne za vsa dobra dela in jo sprejme 
med svoje svete. 

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

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 za zdravje mame Marije 

13. junij | ponedeljek  sv. Anton Padovanski, redovnik, cerkv. učitelj 

Ankaran 19.00 + Robi Fajdiga, obl. 

14. junij | torek  sv. Rihard, opat 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + iz družin Srebrnič in Klinec 

15. junij | sreda  sv. Vid, mučenec 

Ankaran 19.00 + Viktorija Pohlen 

16. junij | četrtek  sv. Beno iz Meissna, škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

17. junij | petek  sv. Albert, tretjerednik 

Valdoltra 17.00 za župljane 

Ankaran 19.00 + starši 

18. junij | sobota  sv. Marko in Marcelijan, mučenca 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič 

19. junij | nedelja  12. nedelja med letom – 25-letnica Slovenije 

Sv. Brida 08.00 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Ankaran 09.30 + starši Murković in Lepen in sorodniki 

Valdoltra 11.00 družina Del Vecchio 
 


