11. junij 2017
SVETA TROJICA
11. junij | nedelja SVETA TROJICA
Sv. Brida
08.00 + Marija Hnatiw, roj. Grgič
Ankaran
09.30 + starši Murković in Lepen
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec, obl.
12. junij | ponedeljek sv. Leon III., papež
Sv. Brida
17.00 + Neda Cvar
Ankaran
19.00 + Anton Kavčnik
13. junij | torek sv. Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj
Valdoltra
17.00 + Anton Kavčnik
Ankaran
19.00 + starši in sorodniki
14. junij | sreda sv. Rihard, opat
Sv. Brida
17.00 + Danilo Samsa ob r. d.
Ankaran
19.00 za zdravje
15. junij | četrtek SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Ankaran
09.30 + Katarina Kosirnik, obl.
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družin Pavalec in Boštjančič
16. junij | petek sv. Beno iz Meissna, škof
Valdoltra
17.00 za srečen porod
Ankaran
18.30 skupna molitev
Ankaran
19.00 + Ivan Kljajić, 30. dan
17. junij | sobota sv. Albert, duhovnik
Ankaran
19.00 za žive in pokojne župljane
18. junij | nedelja 11. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + Marija Cunja, roj. Primožič, obl.
Ankaran
09.30 oče Josip in mama Marija Barak, nečakinja Helga Poklepović
Valdoltra
11.00 družina Del Vecchio

Bog je eden v treh osebah:
Oče, Sin in Sveti Duh. Ta
skrivnost se še posebej
razodeva v naših družinah. Naj
bo ljubezen v družini odraz
Božje ljubezni.
Veroučno leto smo zaključili.
Jezus nas vabi na srečanje tudi
med počitnicami. Poslužimo se
ponudbe duhovnih in razvedrilnih programov.
V torek srečanje Karitas.
V sredo srečanje biblične skupine.
V četrtek je slovesni praznik
Svetega Rešnjega Telesa in
Krvi. Sveta maša v Ankaranu
dopoldne in zvečer.
25. junija je ob 16.00 uri na
Sveti Gori slovesnost ob 300letnici
kronanja
podobe
Matere Božje. Čimprej se
prijavite v župnijski pisarni.
Prispevek za pot je 10 EUR.

Danes popoldne gre na romanje zakonska skupina, v soboto pa družine prvoobhajancev.
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.

