18. junij 2017
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
18. junij | nedelja praznovanje SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI
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
19. junij | ponedeljek sv. Nazarij, prvi koprski škof
Ankaran
19.00 + starši Merhar in Šilc
20. junij | torek sv. Adalbert, škof
Valdoltra
17.00 + Vili Mesec
Ankaran
19.00 + Dragica Raduha
21. junij | sreda sv. Alojzij Gonzaga, redovnik
Ankaran
19.00 + Alojz Baša, za duše v vicah
22. junij | četrtek sv. Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Duvilio in starši Gorela
23. junij | petek SRCE JEZUSOVO
Valdoltra
17.00 + Nada Krč
Ankaran
18.30 skupna molitev
Ankaran
19.00 v čast Jezusovemu Presvetemu Srcu
24. junij | sobota ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Ankaran
19.00 v zahvalo Mariji Pomočnici za Božje varstvo
25. junij | nedelja 12. nedelja med letom – DAN DRŽAVNOSTI
Sv. Brida
08.00 + Ivan Peterle; + sorodniki Belec in Malizan
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 -

Spominjajmo se velikih Božjih
del in poživimo svojo vero, da
je Jezus resnično med nami
vse dni življenja.
Prihodnjo nedeljo je praznik
naše domovine, dan državnosti.
Bogu se bomo zahvalili za
možnost, da živimo v svobodni
domovini in prosili, da bi naša
skupna prizadevanja bila z
Božjim blagoslovom rodovitna,
Sveti Duh pa naj razsvetljuje
vse, ki odločajo.
Prihodnjo nedeljo je ob 16.00
uri na Sveti Gori slovesnost ob
300-letnici kronanja podobe
Matere Božje. Odhod avtobusa
je ob 13.15 izpred pošte.
Poletje naj bo čas ne le za
telesno, ampak tudi za duhovno
okrepitev.

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.
Vabljeni k darovanju za svete maše.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

