30. julij 2017
17. NEDELJA MED LETOM
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
31. julij | ponedeljek sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuitov - spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 za blagoslov družine; za žive in + sorodnike Vampelj
1. avgust | torek sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 v zahvalo za Božje varstvo
2. avgust | sreda sv. Evzebij iz Vercellija, škof, porcijunkula
Ankaran
19.00 + Gianfranco in Janja marzi
3. avgust | četrtek sv. Lidija, svetopisemska žena
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za zdravje na priprošnjo Marije Pomočnice
4. avgust | petek sv. Janez Vianney, duhovnik – prvi petek
Ankaran
19.00 za duše v vicah
5. avgust | sobota Marija Snežna – prva sobota
Ankaran
19.00 + iz družine Maršič
6. avgust | nedelja JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Sv. Brida
08.00 + Damir Gržinič
Ankaran
09.30 + Marija Jerebic
Valdoltra
11.00 -

Bog nam je pripravil velike
duhovne, pa tudi otipljive
zaklade. Z njim sodelujemo, če
se mu damo voditi, ko nas
navdihuje v naših izbirah.
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.
V sredo srečanje Župnijskega
pastoralnega sveta.
Petek in sobota sta prva v
mesecu.
V četrtek in petek obisk bolnikov.

G. Ivo Miklavc bo zlato mašo daroval v nedeljo, 27. avgusta, ob 10.00 uri v Ankaranu.
Na praznik zahvale za dar duhovništva in vsega, kar smo po njem prejeli, se želimo pripraviti
vsestransko. Ob četrtkih v mesecu avgustu vabljeni k molitvi: ob 18.30 češčenje in rožni
venec, nato sveta maša, po maši češčenje in molitveno branje Božje besede. Med češčenjem
priložnost za prejem zakramenta sprave.
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.

