22. julij 2018
16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA
22. julij | nedelja 16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + sorodniki
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec
23. julij | ponedeljek SV. BRIGITA ŠVEDSKA, SOZAVETNICA EVROPE
Ankaran
19.00 za zdravje
24. julij | torek sv. Krištof, mučenec – spomin Marije Pomočnice
Sv. Mihael 13.00 + Franc Saksida, pogrebna
Ankaran
19.00 25. julij | sreda SV. JAKOB STAREJŠI, APOSTOL
Ankaran
19.00 26. julij | četrtek sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družin Kovač in Čič
27. julij | petek sv. Gorazd, Kliment, Sava in dr. uč. sv. Cirila in Metoda
Ankaran
19.00 + Franc Saksida, 7. dan
28. julij | sobota sv. Viktor I., papež
Ankaran
19.00 + Ilija in Kata Kalizan
29. julij | nedelja 17. NEDELJA MED LETOM, sv. Marta
Sv. Brida
08.00 + Franjo Ratkovčić, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 za Božje varstvo in blagoslov

Poti našega življenja bodo varne,
če se bomo dali voditi Jezusu,
Dobremu Pastirju. Prisluhnimo
njemu, ki nas uči mnogo stvari.
V mesecih juliju in avgustu v
kapeli v Valdoltri ni svete maše
med tednom.
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.
Po sveti maši pa sodelavke
Karitas vabijo na kavo.
H Gospodu je odšel Franc
Saksida iz Ankarana. Naj mu
Bog obilno povrne za vse
dobro, kar je v življenju storil.

Vabljeni, da izročite vaše namene v skupno molitev pri sveti maši.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.
Zahvalimo se Bogu za srečno prevožene poti v minulem letu in prosimo za blagoslov na
priprošnjo sv. Krištofa za nas voznike in za naša vozila. Ob tej priložnosti vabljeni k darovanju
za prevozna sredstva za misijonarje.

