11. avgust 2019
19. NEDELJA MED LETOM
11. avgust | nedelja 19. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Oskar Bajt, obl.
Valdoltra
11.00 + iz družin Volk in Zlobec
12. avgust | ponedeljek sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica
Ankaran
19.00 v zahvalo za dar življenja
za Božje varstvo in zdravje družine
13. avgust | torek sv. Janez Berhmans, redovnik
Lovran
12.00 + Zdenka Jurdana, pogrebna
Ankaran
19.00 + Marija Šav
14. avgust | sreda sv. Maksimilijan Kolbe, redovnik, mučenec
Ankaran
19.00 + Slavko Strmečki, obl.
15. avgust | četrtek MARIJINO VNEBOVZETJE
Sv. Brida
08.00 za Božje varstvo in Marijino priprošnjo za vnuke
Ankaran
09.30 v čast Materi Božji za zdavje
Zvroček
18.00 za žive in pokojne župljane
16. avgust | petek sv. Rok, romar, spokornik
Ankaran
19.00 za blagoslov pri delu
v zahvalo za uspešno opravljeno diplomo
17. avgust | sobota sv. Evzebij, papež, mučenec
Ankaran
19.00 v čast Materi Božji po namenu
18. avgust | nedelja 20. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 v čast Materi Božji v zahvalo
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Marija Zlobec in družina

Jezusu lahko zaupamo. Sprejmimo
njegovo roko z darom odpuščanja
in moči za življenje. Naj nas k
njemu vodi tudi nebeška Mati
Marija. Iščimo in ohranjajmo pravi
zaklad, lepoto naše duše,
ustvarjene po Božji podobi.
Na praznik Marijinega vnebovzetja sta sveti maši pri Sv. Bridi
ob 8.00 in v Ankaranu ob 9.30.
Ob 9.00 slovenska sveta maša v
Starih Miljah. Vabljeni tudi na
romanje na Zvroček: molitvena
ura ob 17.00, ob 18.00 sveta
maša, nato procesija.
V soboto je državni praznik Dan
združitve Prekmurja z matičnim
narodom. Letos od tega dogodka
mineva sto let. Povežimo se z
našimi brati in sestrami v molitvi
zahvale in v prizadevanju, da bi
svoje življenje postavili na trden
temelj skale, Kristusa.

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. Oratorij bo v Ankaranu skupaj z župnijama Škofije in Dekani.
Prevoz iz teh dveh župnij zagotovljen. Od petka do nedelje se bodo animatorji zbrali na skupni
pripravi. Podpirajmo njihovo prizadevanje z molitvijo.
Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
V večno življenje je odšla Zdenka Jurdana iz Ankarana. Naj jo dobri Bog sprejme k sebi in ji
obilno povrne za vsa dobra dela.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

