
 

21. avgust 2016 

21. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Pot za Jezusom je naporna. 
Odložimo sebičnost in na njej 
pomagajmo tudi bližnjim. 

Ob 19.00 uri v župnijski cerkvi 
starejša zakonska skupina moli 
za + Oskarja Bajta. Vabljeni, da 
se tej molitvi pridružimo. 

Prejšnji teden smo v velikem 
številu sprejeli medse podobo 
Marije romarice iz Fatime in 
pred njo našo župnijo posvetili 
Marijinemu Brezmadežnemu 
srcu. Naj nam izprosi 
pripravljenost odkrivati in 
izpolnjevati Božjo voljo. 

Prihodnjo nedeljo se nam 
bodo po sveti maši predstavili 
člani Vincencijeve zveze 
dobrote. 

Bliža se začetek veroučnega leta. V torek po sveti maši sestanek katehetov. Molimo za naše 
veroučence, da bi z novo zavzetostjo odkrivali Božjo dobroto. Hvala tistim, ki so že sedaj 
pomagali pri urejanju učilnic, potrebno je še precej dela, zato prošnja, da se odzovete vabilu 
ali pa povejte Bernardu Gregoriču, če kdo lahko kaj pomaga. 

V soboto 3. septembra romamo na Štajersko (Gora Oljka, Vitanje – center vesoljskih 
tehnologij - Celje). Prijave še danes. 

Bolezen je obiskala nekatere izmed tistih, ki skrbijo za čiščenje in krašenje cerkve. Potrebne 
so nove moči. Vabljeni, da bi darovali nekaj časa za to, da se bomo v naši cerkvi dobro počutili. 
Pogovorite se z Jožico Černigoj in Martino Angelini. 

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

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

21. avgust | nedelja  21. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši in brat Markočič 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 

22. avgust | ponedeljek  Devica Marija Kraljica 

Ankaran 19.00 + iz družine Bošković 

23. avgust | torek  sv. Roza iz Lime, devica, redovnica 

Ankaran 19.00 + Joakim in Ana Ferran, + Ferran in Marinac 

24. avgust | sreda  SV. JERNEJ, APOSTOL – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran 19.00 + iz družine Mavrič 

25. avgust | četrtek  sv. Ludvik IX. Francoski, kralj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Rok Koželj, + iz družine Antolin 

26. avgust | petek  sv. Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

27. avgust | sobota  sv. Monika, mati sv. Avguština 

Ankaran 19.00 + Oskar Bajt, 7. dan 

28. avgust | nedelja  22. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši, brat in sestra Lah 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 
 


