24. junij 2018
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
24. junij | nedelja ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Sv. Brida
08.00 + Marija Cunja, roj. Primožič, obl.
Ankaran
09.30 + starši Josip in Marija Barak, + Helga Poklepović
Valdoltra
11.00 Ivana Vukšinić in družina
25. junij | ponedeljek sv. Viljem iz Vercellija, opat – Dan državnosti
Ankaran
19.00 + Šteljo Ražman, + Robi Fajdiga, + sorodniki
26. junij | torek sv. Jožefmarija Escrivá, ustanovitelj Opus Dei
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 v čast Mariji Pomočnici
27. junij | sreda sv. Ema Krška, kneginja
Ankaran
19.00 za zdravje v družini, + mama
28. junij | četrtek sv. Irenej Lyonski, škof, mučenec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + starši Vladimir in Ljudmila Pitamic
za zdravje v družini, + mama
29. junij | petek SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Ankaan
09.30 za zdravje v družini, + mama
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + Šime Valčič, + iz družin Valčič in Čikarela
30. junij | sobota sv. prvi mučenci rimske cerkve
Ankaran
19.00 + starši Krapež
za zdravje v družini, + mama
1. julij | nedelja 13. NEDELJA MED LETOM – ned. Slovencev po svetu
Sv. Brida
08.00 + Ivanka Vošinek
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Pavel Zlobec

Janez Krstnik, Jezusov predhodnik, je nanj pokazal kot Jagnje
Božje, ki odjemlje grehe sveta.
On je vabil k spreobrnjenju in
krščeval z vodo, Jezus pa nam
daje Svetega Duha, ki oživlja in
nas vodi po poti odrešenja.
Vabljeni k solidarnosti z Belo
Krajino!
Jutri, v ponedeljek, je državni
praznik, Dan državnosti. Bogu
se zahvalimo za lastno državo
in vse prejete milosti in še
naprej molimo za domovino.
V petek je praznik sv. apostolov
Petra in Pavla. Svete maše ob
9.30 in 19.00 v župnijski cerkvi
in ob 17.00 v Valdoltri.

V petek ob 17.00 uri bo v
stolnici v kopru duhovniško
posvečenje treh novomašnikov koprske škofije. To so: Blaž
Kernel iz župnije Slavina,
Gašper Naglost iz župnije Vipava in Andrej Penko iz župnije Hrenovice. Kdor le more,
povabljen k udeležbi.
V Sloveniji letos 20 novomašnikov, 12 iz škofij (CE 2, KP 3, LJ 4, MS 1, NM 2) ter 8 redovnikov
(minorit 1, kartuzijan 1, kapucin 1, cistercijan 1, jezuiti 4). Zahvalimo se Bogu, da so se ti
odzvali Božjemu klicu, molimo zanje in za nove duhovne poklice.
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 darovanju za svete maše.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

