23. julij 2017
16. NEDELJA MED LETOM
23. julij | nedelja 16. nedelja med letom, sv. Brigita Švedska
Sv. Brida
08.00 + Irena Mikac, + starši Milka in Blaž Božič
Ankaran
09.30 + starši Justina in Jožef Žigante, + Marija in Đuro Farkaš
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec
24. julij | ponedeljek sv. Krištof, mučenec - spomin Marije Pomočnice
Ankaran
19.00 + Janez Bolkar
25. julij | torek SV. JAKOB STAREJŠI, APOSTOL
Ankaran
19.00 v zahvalo za uslišane prošnje
26. julij | sreda sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
Ankaran
19.00 27. julij | četrtek sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 28. julij | petek sv. Viktor I., papež
Ankaran
19.00 29. julij | sobota sv. Marta, Lazarjeva sestra
Ankaran
19.00 + Marija Pavlič
30. julij | nedelja 17. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 za varstvo Jezusa, Marije in Jožefa
Ankaran
09.30 + iz družine Germ
Valdoltra
11.00 + iz družin Volk in Zlobec

Božja pota niso naša pota,
vendar nam Bog omogoča, da
jih razumemo in hodimo po
njih. Vabi nas k potrpljenju, k
spoštovanju vseh in velikodušnosti.
V juliju in avgustu v Valdoltri ni
svete maše med tednom.
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.
G. Ivo Miklavc bo zlato mašo
daroval v nedeljo, 27. avgusta,
ob 10.00 uri v Ankaranu.

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.
Zdaj bomo prosili za blagoslov voznikov in vozil na priprošnjo sv. Krištofa. Ob tej priložnosti v
zahvalo za varno vožnjo povabljeni k darovanju za vozila naših misijonarjev.

