3. junij 2018
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
3. junij | nedelja SVETO REŠNJE TELO IN KRI
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
4. junij | ponedeljek sv. Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj
Ankaran
19.00 + Marija Pavlič
5. junij | torek sv. Bonifacij, škof, mučenec
Valdoltra
17.00 + mož Ludvik in starši
Ankaran
19.00 + Rosalia Ciacchi
6. junij | sreda sv. Norbert, škof, redovni ustanovitelj
Sv. Brida
17.00 + Kristina Rihter, 30. dan
Ankaran
19.00 + Gianfranco in Janja Marzi
7. junij | četrtek sv. prvi mučenci tržaške Cerkve
Ankaran
19.00 + Marko Modrić, obl.
8. junij | petek SRCE JEZUSOVO
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + iz družine Dolnov
9. junij | sobota Marijino brezmadežno Srce, Svetogorska Mati Božja
Ankaran
19.00 + Marinka Gregorič, 30. dan
10. junij | nedelja 10. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + iz družine Likar
Ankaran
09.30 + Ivanka in Ivan Ljubić, obl.
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec, obl.

Jezus se daruje za nas in ostaja
med nami v sveti evharistiji.
Naj v cerkvi ne bo sam; ko ga
prejmemo v svetem obhajilu, gre
z nami v vsakdanje življenje.
Danes zaključujemo veroučno
leto. Hvala katehistinjam za
darovani čas in napore, hvala
vsem, ki to prizadevanje
spremljate z molitvijo. Bog nas
ima kljub počitnicam rad še
naprej, vračajmo mu ljubezen
s sodelovanjem pri bogoslužju.
V ponedeljek srečanje Karitas.
V sredo srečanje biblične skupine.
V soboto, 16. junija je romanje
bolnikov in invalidov na Brezje.
Vabljeni k darovanju za svete
maše.

Oratorij bo v naši župniji od srede, 22. avgusta, do nedelje, 26. avgusta.
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.

