23. junij 2019
12. NEDELJA MED LETOM
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
24. junij | ponedeljek ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
Ankaran
19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
+ Ivan Peterle, + starši Belec in Malizan
25. junij | torek sv. Viljem iz Vercellija, opat – Dan državnosti
Valdoltra
16.00 za blagoslov v družini
Ankaran
19.00 v zahvalo in prošnjo za dar vere
26. junij | sreda sv. Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei
Ankaran
19.00 + Helena Horvat, 7. dan
+ Šime Valčič, obl., + iz družin Valčič in Čikarela
27. junij | četrtek sv. Ema Krška, kneginja
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + starši in sorodniki, za Božje varstvo
28. junij | petek SRCE JEZUSOVO
Valdoltra
16.00 + nona Ana, + oče Viktor
Ankaran
19.00 + Vladimir in Ljudmila Pitamic
29. junij | sobota SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Ankaran
09.30 + Frančiška Kadivec, obl.
Ankaran
19.00 + iz družin Sažon in Dečman
30. junij | nedelja 13. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Roman in Kristina Rihter, obl.
Ankaran
09.30 za Božji blagoslov in varstvo v življenju
Valdoltra
11.00 v čast Jezusovemu Presvetemu Srcu

Jezus prebiva med nami.
Daruje se pri sveti maši, ko se
z njim in med seboj srečujemo
kot skupnost, v naši cerkvi pa
prebiva pod podobo kruha v
tabernaklju in nas vabi, da bi
ga spoznali, našli tudi trenutek
za osebno srečanje z njim. Vsak
zase iščimo iskren odgovor na
vprašanje, kdo je Jezus.
Zahvala za sodelovanje pri
sveti maši ženskemu zboru
Petrol iz Ljubljane.
V soboto je praznik apostolov
Petra in Pavla. Sveta maša je
dopoldne ob 9.30 in zvečer ob
19.00. Na ta dan darujemo za
Petrov novčič, sredstva namenjena za papeževe pobude
dobrodelnosti.

V Sloveniji je v letošnjem letu
šest novomašnikov: štirje iz
ljubljanske in dva iz mariborske škofije. Zahvalimo se Bogu za vsakogar, ki se odloči in sledi Jezusovemu klicu in molimo,
da bi tisti mladi ali pa tudi manj, ki čutijo Božje povabilo, na to povabilo pogumno odgovorili.
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.
V večno življenje je odšla Helena Horvat iz Ankarana. Naj ji Bog povrne za vse dobro v življenju
in jo usmiljeno sprejme k sebi.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

