10. februar 2019
5. NEDELJA MED LETOM
10. februar | nedelja 5. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Cvetka Cupin, + iz družine Cupin
Valdoltra
11.00 v čast Lurški Materi Božji za zdravje
11. februar | ponedeljek Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov
Ankaran
19.00 po namenu
12. februar | torek sv. Feliks, opat
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 za naše rajne (27)
13. februar | sreda sv. Kristina Spoletska, vdova
Ankaran
19.00 + Ernest Bevc, obl.
za naše rajne (28)
14. februar | četrtek sv. Valentin, duhovnik, mučenec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za naše rajne (29)
15. februar | petek sv. Klavdij, redovnik
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 po namenu
16. februar | sobota sv. Julijana, mučenka
Ankaran
19.00 + Anica Furlan
za naše rajne (30)
17. februar | nedelja 6. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + teta, starši in sorodniki
Valdoltra
11.00 v čast Materi Božji za zdravje in varstvo

Jezus nas vabi, naj poglobimo
prijateljstvo z njim. Zaupanje v
njegovo besedo in udeležba pri
sveti evharistiji nas ozdravlja.
Priporočimo se Božji Materi
Mariji, ki je zdravje bolnikov!
Verouk po urniku. Krščansko
življenje se poleg verouka dopolnjuje še z bogoslužjem v cerkvi
in molitvijo doma. Naj bo v pomoč
liturgični zvezek in list z nedeljsko
Božjo besedo. Molimo za naše
veroučence in katehete.
Hvala animatorjem za pripravo
in izvedbo včerajšnjega Don
Boskovega oratorijskega dneva,
udeležencem pa za sodelovanje.
V ponedeljek, na god Lurške
Matere Božje, je svetovni dan
bolnikov. Letos je glavna misel:
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.«

V sredo sestanek za starše birmancev.
Še lahko oddaste naročilnice za tri brezplačne izvode Družine in prejmete knjižico kuharskih
receptov.
Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in krašenju cerkve. Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih
župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

