2. julij 2017
13. NEDELJA MED LETOM
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
3. julij | ponedeljek SV. TOMAŽ, APOSTOL
Ankaran
19.00 + Sonja Štolfa Vuga
4. julij | torek sv. Urh, škof
Ankaran
19.00 + Kata Resjan, 7. dan
5. julij | sreda SV. CIRIL IN METOD, SOZAVETNIKA EVROPE
Ankaran
19.00 za blagoslov in razumevanje v družinah
6. julij | četrtek sv. Marija Goretti, mučenka
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Aleksander Bandelj, 7. dan
7. julij | petek bl. Marija Romero Meneses, redovnica – prvi petek
Ankaran
19.00 v čast Svetemu Duhu za pravo pamet
8. julij | sobota sv. Kilijan, škof, mučenec – prva sobota
Ankaran
19.00 + Margherita Bonifacio
9. julij | nedelja 14. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + Franc in Kristina Nadoh
Ankaran
09.30 + Ivan in Ivanka Ljubić, obl.
Valdoltra
11.00 + nona Ana, + Jožko Valčič, + oče Viktor

Darovanje svojega življenja
zaradi Jezusa ni izguba, pač pa
velik dobiček. Pomembno je,
da umiramo grehu in živimo za
Boga. In takrat prejmemo vse,
kar potrebujemo.
Danes imajo duhovniki, ki so bili
posvečeni na praznik apostolov
sv. Petra in Pavla nove maše.
Letos so duhovniki postali
Gabrijel Kavčič iz koprske škofije,
Tine Povirk iz ljubljanske nadškofije in Luka Modic iz reda manjših
bratov kapucinov. Konec julija pa
bo v duhovnika posvečen še
Matild Domić iz salezijanske
družbe sv. Janeza Boska.
V juliju in avgustu v Valdoltri ni
svete maše med tednom.

Petek in sobota sta prva v mesecu.
V četrtek in petek obisk bolnikov.
Oratorij bo v naši župniji od srede, 16., do nedelje, 20. avgusta. Letos ima naslov »Dotik nebes«.
Spoznavali bomo življenje Božje Matere Marije in kako nam je ona blizu.
Zlata maša g. Iva Miklavca bo v nedeljo 27. avgusta ob 10.00 uri v Ankaranu.
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.
Vabljeni k darovanju za svete maše.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

OKLICI

