5. avgust 2018
18. NEDELJA MED LETOM
5. avgust | nedelja 18. NEDELJA MED LETOM, Marija Snežna
Sv. Brida
08.00 + iz družin Grgič in Renčelj
Ankaran
09.30 v zahvalo za zdravje Ele
Valdoltra
11.00 po namenu
6. avgust | ponedeljek JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
Ankaran
19.00 + Emilija, obl. in Edvin Maršič
7. avgust | torek sv. Kajetan, duhovnik, redovni ustanovitelj
Sv. Brida
17.00 + Gianni Scheriani, obl.
Ankaran
19.00 po namenu
8. avgust | sreda sv. Dominik, duhovnik
Ankaran
19.00 + Lavra Viola, roj. Krmac, obl.
9. avgust | četrtek SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (EDITH STEIN)
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Oskar Bajt
10. avgust | petek SV. LOVRENC, DIAKON, MUČENEC
Ankaran
19.00 v čast Svetemu Duhu za uspešen študij
11. avgust | sobota sv. Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica
Ankaran
19.00 + Celeste in Celestina Ciacchi
12. avgust | nedelja 19. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Oskar Bajt, obl.
Ankaran
09.30 za Božje in Marijino varstvo in blagoslov
Valdoltra
11.00 po namenu

Hvaležni smo za evharistijo, kruh
življenja, za Jezusa samega, ki se
nam podarja. Živimo tako, da
bomo sveto obhajilo mogli
prejemati in okrepljeni z njim
pričevati v vsakdanjem življenju.
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.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj
molimo po vaših namenih.

Hvala Občini Ankaran za namestitev avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) pri župnijski
cerkvi. Če bi kdo doživel zastoj srca, je dobro, da je ta pripomoček blizu, prosimo pa Boga, da nam
ga nikoli ne bi bilo potrebno uporabiti.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

