
 

26. junij 2016 

13. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Stojmo torej trdno. Zaupajmo 
v Boga in naše bližnje, 
sprejemajmo pomoč in tudi 
sami pomagajmo, kolikor je v 
naših močeh. 

V sredo je slovesni praznik 
apostolov Petra in Pavla. Sveti 
maši v Ankaranu ob 9.30 in 
19.00. V stolnici v Kopru ob 
17.00 duhovniško posvečenje.  

Vabljeni k molitvi za duhovnike, 
saj na ta dan večina obhaja 
obletnico posvečenja. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu. 

Obisk bolnikov bo prihodnji 
četrtek in petek, 7. in 8. julija. 

V kapeli v Valdoltri v mesecih 
juliju in avgustu ni svetih maš 
med tednom. 

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

V soboto 3. septembra bo župnijsko romanje. 

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

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

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi lahko postavili še zvonik. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

27. junij | ponedeljek  sv. Ema Krška, kneginja 

Ankaran 19.00 + Šime Valčič, obl.; + Valčič in Čikarela 

28. junij | torek  sv. Irenej Lyonski, škof, mučenec 

Valdoltra 17.00 za vse iz družin Hren in Kramar 

Ankaran 19.00 + Rudi Fekonja 

29. junij | sreda  SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA 

Ankaran 9.30 - 

Ankaran 19.00 v zahvalo in prošnjo za otroke 

30. junij | četrtek  sv. Prvi mučenci rimske Cerkve 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Vladimir in Ljudmila Pitamic 

1. julij | petek  sv. Estera, svetopisemska žena – prvi petek 

Ankaran 19.00 za Božje varstvo in blagoslov 

2. julij | sobota  sv. Janez Frančišek Regis – prva sobota 

Ankaran 19.00 za župljane 

3. julij | nedelja  14. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za Marijino varstvo, v čast sv. Jožefu 

Ankaran 09.30 + iz družine Švara 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 
 


