
 

2. junij 2019 

7. VELIKONOČNA NEDELJA – SKLEP VEROUČNEGA LETA 
 Jezus je molil k Bogu Očetu: »Naj 
bodo tisti, ki si mi jih dal, z menoj 
tam, kjer sem jaz!« Odgovorimo 
na njegovo povabilo, sledimo mu 
in ga oznanjajmo v našem okolju. 

Hvala katehistinjam za priza-
devno skrb za naše otroke. 
Molimo zanje in jim po svojih 
močeh pomagajmo. 

Junij je mesec, posvečen Srcu 
Jezusovemu, molimo in Jezusa 
prosimo za dar ljubezni do 
Boga in bližnjega, kakor nam 
jo je pokazal on sam. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu; v četrtek in petek 
obisk bolnikov. 

Prihodnjo nedeljo je tretji 
največji praznik binkošti, 
praznik prihoda Svetega Duha. 

Na binkošti popoldne romamo k Svetemu Duhu nad Podkrajem. Sveta maša je ob 16.00 uri. 

V soboto, 15. junija, romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Prijavite se lahko po telefonu 
na Ognjišče št. 05 611 72 31. V Kopru bo odhod avtobusa predvidoma ob 7. uri na avtobusni 
postaji Koper (bivša Soča oz. trgovina Ovviese). 

Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

[oklici] 

2. junij | nedelja  7. VELIKONOČNA NEDELJA – SKLEP VEROUKA 

Sv. Brida  08.00 + Franjo Ratkovčič, obl. 

Ankaran  09.30 + Helga Poklepović, + Josip in Marija Barak 

Valdoltra  11.00 za žive in pokojne župljane 

3. junij | ponedeljek  sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 

Ankaran 19.00 po namenu 

4. junij | torek  sv. Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 za vodstvo Svetega Duha v življenju 

5. junij | sreda  sv. Bonifacij, škof, mučenec 

Sv. Brida  17.00 + Elda Crevatin, 30. dan 

Ankaran  19.00 + Rosalia Ciacchi 

6. junij | četrtek  sv. Norbert, škof, redovni ustanovitelj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za srečno operacijo in varstvo Matere Božje 

7. junij | petek  sv. Robert Newminstrski, opat – prvi petek 

Valdoltra 16.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za zdravje 

8. junij | sobota  sv. Viljem Angleški, škof – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Anđelka Osterman 

9. junij | nedelja  BINKOŠTI 

Sv. Brida  08.00 + Albert Nadoh 

Ankaran  09.30 + Ivan in Ivanka Ljubič, obl. 

Valdoltra  11.00 + Anamarija Zlobec, obl. 

Sv. Duh 16.00 za žive in pokojne župljane 
 


