
 

4. junij 2017 

BINKOŠTI  
Darovi Svetega Duha so nam 
podarjeni brez naših zaslug. Naše 
sodelovanje z Bogom pa omogo-
ča, da darovi dajo sadove: 
ljubezen, veselje, mir, potrpežlji-
vost, blágost, dobrotljivost, zve-
stobo, krotkost, samoobvladanje. 

Ob sklepu veroučnega leta 
posebna hvala katehistinjam, 
ki darujejo svoj čas in moči za 
to, da bi naši otroci odkrili 
dobrega Boga in Jezusa 
Odrešenika. Jezus nas vabi na 
srečanje tudi med počitnicami. 

Popoldne romamo k Svetemu 
Duhu nad Podkrajem. Sveta 
maša je ob 17.00 uri. 

Jutri je binkoštni ponedeljek in 
spomin Marije Matere Cerkve. 

V četrtek srečanje Župnijskega 
pastoralnega sveta. 

25. junija je ob 16.00 uri na Sveti Gori slovesnost ob 300-letnici kronanja podobe Matere 
Božje. Čimprej se prijavite v župnijski pisarni. Prispevek za pot je 10 EUR. 

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel. 

Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca, ki bo imel zlato mašo v 
nedeljo 27. avgusta ob 10.00 uri v Ankaranu. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

4. junij | nedelja  BINKOŠTI 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Krbavčić 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + iz družin Volk in Zlobec 

5. junij | ponedeljek  MARIJA MATI CERKVE, BINKOŠTNI PONEDELJEK 

Ankaran 19.00 + Rosalia Ciacchi 

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

Valdoltra 17.00 + Lovro Markun 

Ankaran 19.00 + Ivanka Tadić, 30. dan 

7. junij | sreda  sv. Robert Newminstrski, opat 

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 

8. junij | četrtek  sv. Medard, škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 po namenu 

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

Valdoltra 17.00 + Anton Kavčnik 

Ankaran 18.30 skupna molitev 

Ankaran 19.00 po namenu 

10. junij | sobota  sv. Bogumil Poljski, škof 

Sv. Brida 17.00 + Lino Radin ob r. d. 

Ankaran 19.00 + Bogomila in Stanko Škapin 

11. junij | nedelja  SVETA TROJICA 

Sv. Brida 08.00 + Marija Hnatiw, roj. Grgič 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec, obl. 
 


