25. junij 2017
12. NEDELJA MED LETOM – DAN DRŽAVNOSTI
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 za duhovnike
26. junij | ponedeljek sv. Janez in Pavel, mučenca
Ankaran
19.00 za razsvetljenje Svetega Duha za otroke
27. junij | torek sv. Ema Krška, kneginja
Valdoltra
17.00 + Peter Pužem
Ankaran
19.00 + oče Franc in brat Feri Antolin, + Antolin in Klar
28. junij | sreda sv. Irenej Lyonski, škof, mučenec
Ankaran
19.00 v čast sv. Janezu Pavlu II. in svetogorski Kraljici v zahvalo
29. junij | četrtek SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Ankaran
09.30 Pavel Zlobec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Šime Valčič, + iz družine Čikarela
30. junij | petek sv. Prvi mučenci rimske Cerkve
Valdoltra
17.00 + Janez Gaber
Ankaran
18.30 skupna molitev
Ankaran
19.00 + Mario Fafangel, + Danilo Kašca
1. julij | sobota sv. Estera, svetopisemska žena
Ankaran
19.00 za zdravje
2. julij | nedelja 13. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 za varstvo Svete Družine
Ankaran
09.30 za blagoslov družine, v zahvalo
Valdoltra
11.00 Ivana Vukšinić in družina

Bogu se zahvaljujemo, da lahko
živimo v svobodni domovini.
Prosimo, da bi naša skupna
prizadevanja bila z Božjim blagoslovom rodovitna, Sveti Duh
pa naj razsvetljuje vse, ki
odločajo. Ne bojmo se, če
pridejo težave, rešujmo jih v
zaupanju v Boga.
Danes ob 16.00 uri je na Sveti
Gori slovesnost ob 300-letnici
kronanja podobe Matere Božje.
Odhod avtobusa je ob 13.15
izpred pošte.
V četrtek, na praznik apostolov
sv. Petra in Pavla sta sveti maši
dopoldne in zvečer. Vabljeni k
molitvi za našega zlatomašnika,
g. Iva Miklavca, kot tudi za nas
druge duhovnike, ki na ta dan
obhajamo obletnico duhovniškega posvečenja.

V četrtek srečanje Župnijskega pastoralnega sveta.
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.
Zlata maša g. Iva Miklavca bo 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.

