
 

19. junij 2016 

12. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Jezus tistega, ki se poda na pot 
za njim, spremlja z opogumlja-
njem, tolažbo in mirom. 
Računajmo nanj vsak trenutek 
in v vseh življenjskih oko-
liščinah! 

Danes se Bogu zahvaljujemo 
za 25 let samostojne 
slovenske države in prosimo, 
da bi odkrili, kaj je tisto, kar je 
resnično važno in poživili 
zaupanje v Božje varstvo in 
priprošnjo Marije Pomočnice. 

V torek od 18.00 do 19.00 ure 
vabljeni k molitvi za domovino 
pred Jezusom v Najsvetejšem 
zakramentu. 

V četrtek ob 19.00 uri bo sveta 
maša za domovino v koprski 
stolnici, nato prireditev v vrtu 
samostana Sv. Ane. 

V soboto ob 20.00 uri vabljeni 
na Trg Republike v Ljubljani na 

shod ob 25-letnici osamosvojitve z naslovom »Za mojo Slovenijo«. 

V mesecu juniju častimo Srce Jezusovo s pobožnostjo vrtnic. 

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

V soboto 3. septembra bo župnijsko romanje. 

Letos bo duhovniško posvečenje prejelo 15 novomašnikov. Iz koprske škofije je to dr. Janez 
Jurij Arnež, salezijanec pa je Mitja Franc. 

Vabljeni, da bi se med počitnicami vključevali tudi v duhovne programe. 

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

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

20. junij | ponedeljek  sv. Adalbert, škof 

Ankaran 19.00 + Roža Perič, 30. dan 

21. junij | torek  sv. Alojzij Gonzaga, redovnik 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 18.00 molitev za domovino 

Ankaran 19.00 + Vid Pavalec in sorodniki 

22. junij | sreda  sv. Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca 

Ankaran 19.00 + Gianfranco Marzi, obl. 

23. junij | četrtek  sv. Jožef Cafasso, redovnik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Anamarija Volk Zlobec, 7. dan 
  + iz družin Srebrnič in Klinec 

24. junij | petek  ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 

Valdoltra 17.00 Ivana Vukšinič in družina 

Ankaran 19.00 v čast Mariji Pomočnici za dušno in telesno zdravje 

25. junij | sobota  sv. Viljem iz Vercellija, opat - DAN DRŽAVNOSTI 

Sv. Brida 17.00 za srečen zakon 

Ankaran 19.00 za župljane 

26. junij | nedelja  13. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Franjo Ratkovčič, obl. 

Ankaran 09.30 + nečakinja Helga Poklepović ter starši Marija in Josip Barak 

Valdoltra 11.00 Pavel Zlobec ob godu 
 


