17. februar 2019
6. NEDELJA MED LETOM
17. februar | nedelja 6. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Leopold Bandelj, obl.
Ankaran
09.30 + teta, starši in sorodniki
Valdoltra
11.00 v čast Materi Božji za zdravje in varstvo
18. februar | ponedeljek sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec
Ankaran
19.00 za žive in pokojne župljane
v dober namen
19. februar | torek sv. Konrad iz Piacenze, redovnik
Valdoltra
17.00 + mož Jožko Valčič in + oče Viktor
Ankaran
19.00 + Janez Tobias, obl.
20. februar | sreda sv. Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka
Ankaran
19.00 za mir in Božji blagoslov družine
za naše rajne (31)
21. februar | četrtek sv. Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Ljuba Tomić, obl.
za naše rajne (32)
22. februar | petek SEDEŽ APOSTOLA PETRA
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 po namenu
23. februar | sobota sv. Polikarp, škof, mučenec
Ankaran
19.00 po namenu družine
za naše rajne (33)
24. februar | nedelja 7. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Danko Zdravje, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Rafael Volk

Blagor nam, če ohranjamo
prijateljstvo z Jezusom Odrešenikom. Naše duhovno življenje
bo rodovitno, pričevanje bo
imelo svežino.
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.
Popoldne ob 15.00 uri je v
Črnem Kalu ob godu sv.
Valentina maša z blagoslovom
zakoncev.
V ponedeljek sestanek za
starše prvoobhajancev.
V sredo srečanje biblične skupine.
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.

