27. maj 2018
SVETA TROJICA
27. maj | nedelja SVETA TROJICA
Sv. Brida
08.00 + iz družine Krbavčić
Ankaran
09.30 + nečakinja Helga Poklepović, obl.
Valdoltra
11.00 v čast Mariji Pomočnici za zdravje in razumevanje v družini
28. maj | ponedeljek sv. German Pariški, škof
Ankaran
19.00 + Peter Perič, obl.
+ mama in za zdravje
29. maj | torek sv. Maksim Emonski, škof
Valdoltra
17.00 + mama in za zdravje
Ankaran
19.00 + starši Alojz in Antonija Božič
30. maj | sreda sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci
Ankaran
19.00 + mama in za zdravje
31. maj | četrtek SV. REŠNJE TELO IN KRI
Ankaran
9.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
19.00 + Marinka Gregorič in za zdravje
1. junij | petek sv. Justin, mučenec – prvi petek
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Ljuba Tomić ob 70. r. d.
2. junij | sobota sv. Marcelin in Peter, mučenca – prva sobota
Ankaran
19.00 + mama Sonja Krapež
3. junij | nedelja 9. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Marjan, obl. in Marija Segulin
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 v čast Jezusovemu Presvetemu Srcu

Dajmo se voditi Božjemu Duhu,
saj smo tako Božji otroci. Jezus
nam zagotavlja, da je z nami
vse dni do konca sveta.
Popoldne ob 15.00 uri je
praznovanje Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani.
Verouk je v ponedeljek in v
sredo po urniku. Prihodnjo
nedeljo pri sveti maši ob 9.30
zaključujemo veroučno leto.
Še do konca meseca je
šmarnična pobožnost v čast
Mariji, med tednom v župnijski
cerkvi vsak dan ob 18.45, pri
sv. Bridi ob 19.30.

V četrtek je slovesni in zapovedani praznik Svetega Rešnjega
Telesa in Krvi, zahvala za dar
Jezusa med nami v evharistiji.
Sveta maša v župnijski cerkvi dopoldne in zvečer. Zahvalimo se mu za dar njegove ljubezni.
Petek in sobota sta prva v mesecu, v petek obisk bolnikov.
Vabljeni k darovanju za svete maše.
Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

