28. julij 2019
17. NEDELJA MED LETOM
28. julij | nedelja 17. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za dar vere
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Anamarija Zlobec
29. julij | ponedeljek sv. Marta, Lazarjeva sestra
Ankaran
19.00 + Franc Jan
30. julij | torek sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 + Slavka Zdravje, 7. dan
v zahvalo
31. julij | sreda sv. Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov
Ankaran
19.00 za zdravje, za razsvetljenje Svetega Duha
1. avgust | četrtek sv. Alfonz Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Vera Tomac, 7. dan
za zdravje
2. avgust | petek sv. Evzebij iz Vercellija, škof – prvi petek
Ankaran
19.00 za zdravje
3. avgust | sobota sv. Konrad, redovnik – prva sobota
Ankaran
19.00 4. avgust | nedelja 18. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Karel in Marija Prelesnik
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Edi Grgič

Jezus nas uči zaupne in vztrajne
molitve, pogovora z Bogom. Naj
naša molitev ne bo le v besedah,
Božjo dobroto odkrivajmo in se
zanjo zahvaljujmo v vseh in vsem,
kar v teh poletnih dneh srečujemo.
V mesecih juliju in avgustu v
kapeli v Valdoltri ni svete maše
med tednom.
Petek in sobota sta prva v
mesecu; v četrtek in petek
obisk bolnikov.
Vabljeni k udeležbi na oratoriju z
glavnim
junakom
Petrom
Klepcem in geslom: »Imaš moč«,
ki bo od srede, 21., do nedelje,
25. avgusta. Starši, čimprej
prijavite otroke. Prijavnice s
predpisano izjavo dobite v
župniji ali pri animatorjih.

Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Tudi še danes, kolikor ni bilo mogoče prejšnjo nedeljo, povabljeni k molitvi in darovanju za
vozila misijonarjev v akciji MIVA.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
V večno življenje sta odšli Slavka Zdravje in Vera Tomac iz Hrvatinov. Naj ju Bog usmiljeno
sprejme v svoje naročje in povrne za vse dobro, kar sta v življenju naredili.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.
[oklici]

