19. februar 2017
7. NEDELJA MED LETOM – Skavti: dan spomina
19. februar | nedelja 7. nedelja med letom – skavti, dan spomina
Sv. Brida
08.00 + Danko Zdravje, obl.
Ankaran
09.30 za skavte
Valdoltra
11.00 + Rafael Volk
20. februar | ponedeljek bl. Jacinta in Frančišek Marto iz Fatime
Ankaran
19.00 + Vera Bukovič
za žive in pokojne župljane
21. februar | torek sv. Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj
Valdoltra
17.00 za naše rajne (34)
Ankaran
19.00 + Anton Kavčnik
22. februar | sreda SEDEŽ APOSTOLA PETRA
Ankaran
19.00 v čast sv. nadangelu Mihaelu
23. februar | četrtek sv. Polikarp, škof, mučenec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov
24. februar | petek SV. MATIJA, APOSTOL
Valdoltra
17.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov
Ankaran
19.00 za naše rajne (35)
25. februar | sobota sv. Alojzij Versiglia in Kalist Caravario, mučenca
Ankaran
19.00 + Mario ter starši Angelini in Bandelj
+ Anton Kavčnik
26. februar | nedelja 8. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + iz družine Jerman
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Dražen Vukšinić in družina

Ohranjanje
spomina
je
pomembno: kako naj se
zahvaljujemo za velika Božja
dela v našem življenju, če bi jih
pozabili? Spominjajmo se zakramenta krsta, po katerem
smo Božji tempelj in Božji duh
v nas prebiva.
Danes ob 15.00 je pri sv.
Valentinu v Črnem Kalu maša in
blagoslov za poročene in vse, ki
se na poroko še pripravljajo.
Verouk po urniku. Naj ne
ostane le pri učenju in
prijetnem druženju, pač pa naj
to preraste v srečanje z
Jezusom v evharistiji.
Vabljeni k sodelovanju pri
dejavnostih župnije vsak po
svojih
sposobnostih
in
darovih, ki jih je prejel.

Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

