
 

16. junij 2019 

SVETA TROJICA: BOG OČE, SIN IN SVETI DUH 
 Bog je z modrostjo vse poklical 
v življenje. V njem samem je 
polnost življenja Božje bivanje 
je prežeto z ljubeznijo. Naj se 
vsaj malo Božja slava odraža tudi 
v naših družinah in skupnosti. 

Ko so se nam predstavili naši 
birmanci, jih poznamo in zato 
še toliko bolj molimo zanje. 

V četrtek je praznik Svetega 
Rešnjega Telesa in Krvi. Sveti 
maši bosta dopoldne ob 9.30 in 
zvečer ob 19.00, ko bomo po 
sveti maši Jezusa pospremili 
pred cerkev in prosili za 
blagoslov našega kraja. 

Prihodnjo nedeljo bo med 
nami ženski zbor Petrol iz 
Ljubljane, med mašo bodo 
zapele kaj klasično-moder-
nega, kakšno pesem pa tudi 
pred cerkvijo. 

Vabljeni k udeležbi na poletnih programih (duhovne vaje za osnovnošolce v Želimljem, 
Uskovniški tedni, oratorij…) 

Oratorij bo od srede, 21., do nedelje, 25. avgusta. 

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. 

16. junij | nedelja  SVETA TROJICA – PREDSTAVITEV BIRMANCEV 

Sv. Brida  08.00 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Ankaran  09.30 + starši Gianfranco, obl. in Janja Marzi 

Valdoltra  11.00 družina Del Vecchio 

17. junij | ponedeljek  sv. Albert Chmielowski, redovnik 

Ankaran  19.00 + Antun Zubac, obl. 

18. junij | torek  sv. Marko in Marcelijan, mučenca 

Valdoltra  16.00 za Božji blagoslov in zdravje tašče Jolande 

Ankaran  19.00 - 

19. junij | sreda  sv. Nazarij, prvi koprski škof 

Ankaran  19.00 za Božje varstvo in blagoslov v življenju 

20. junij | četrtek  SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Ankaran  09.30 + Jože in Frančiška Krznar 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za žive in pokojne župljane 

21. junij | petek  sv. Alojzij Gonzaga, redovnik 

Valdoltra  16.00 po namenu 

Ankaran  19.00 + Alojz Baša 

22. junij | sobota  sv. Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca 

Ankaran  19.00 - 

23. junij | nedelja  12. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo za dar življenja – Anica Likar 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 Ivana Vukšinić in družina 
 


