20. avgust 2017
20. NEDELJA MED LETOM
20. avgust | nedelja 20. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + iz družin Toškan in Kuzma
Ankaran
09.30 za župljane
Valdoltra
11.00 + Emilija Zlobec
21. avgust | ponedeljek sv. Pij X., papež
Ankaran
19.00 + Joakim in Ana Ferran, + iz družine Marinac
22. avgust | torek Devica Marija Kraljica
Ankaran
19.00 + iz družine Zalatel
23. avgust | sreda sv. Roza iz Lime, devica, redovnica
Ankaran
19.00 + iz družin Ličen in Miklavec
24. avgust | četrtek SV. JERNEJ, APOSTOL - spomin Marije Pomočnice
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + sin Rok Koželj
25. avgust | petek sv. Ludvik IX. Francoski, kralj
Ankaran
19.00 po namenu
26. avgust | sobota sv. Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica
Ankaran
19.00 + Martin Kozjek, obl.
27. avgust | nedelja 21. nedelja med letom – slovesnost zlate maše
Sv. Brida
08.00 za župljane
Ankaran
10.00 + Josip Janković, obl., za zdravje Marinka Gregorič, po namenu
Valdoltra
11.00 + Franc Zemljak

Vztrajnost je tudi in še posebej
pri veri in prošnjah k Jezusu
nagrajena. Ne odnehajmo v
odkrivanju Božjega načrta za
naše življenje in odkrivanju
življenja v skladu z njim.
Še zadnjič pred slavjem zlate
maše vabljeni k duhovni
pripravi na praznik zahvale za
dar duhovništva: v četrtek 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.

Za zlatomašno slavje vabljeni k
sodelovanju
pri
pripravi
prostora v in okrog cerkve, kot
tudi s pripravo peciva. Vabljeni, da bi že čez teden pripravili cerkev in okolico, še posebej pa
v soboto, 26. avgusta. In še enkrat: na slavje dobro pripravimo predvsem naše duše!
V soboto, 2. septembra, bomo kot župnija romali na Brezje in popoldne še kam. Prijavite se
vsaj do 20. avgusta.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih
je prejel.
Vabljeni k darovanju za svete maše.
Verouk bo v prihodnjem šolskem letu ob ponedeljkih (2., 4., 6, 7., 8. in 9. razred) in ob sredah
(1., 3. in 5. razred). Pri načrtovanju dejavnosti upoštevajte ta dva dneva.
Dan po prazniku Marijinega vnebovzetja, to je v sredo, smo začeli oratorij. Hvala za
sodelovanje vsem in vsakomur. Naj odkritje dotika nebes po Mariji v nas spodbuja in poživlja
prijateljstvo z Jezusom in Marijo.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

