25. avgust 2019
21. NEDELJA MED LETOM
25. avgust | nedelja 21. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za zdravje
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Emilija Zlobec
26. avgust | ponedeljek bl. Zefirin Namuncurá, mladenič
Ankaran
19.00 + Vera Tomac, 30.dan
za Božje varstvo in zdravje mame Marije
27. avgust | torek sv. Monika, mati sv. Avguština
Ankaran
19.00 za zdravje
28. avgust | sreda sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 za zdravo pamet
29. avgust | četrtek Mučeništvo Janeza Krstnika
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + nonni Scheriani e Ciacchi
v zahvalo Bogu Očetu in Jezusu Odrešeniku
30. avgust | petek sv. Feliks (Srečko), mučenec
Ankaran
19.00 + Anton Ceglar ob r. d.
za blagoslov pri delu
31. avgust | sobota sv. Nikodem, Jezusov učenec - spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 v dober namen
za zdravje Lidije
1. september | nedelja 22. NEDELJA MED LETOM - ANGELSKA
Sv. Brida
08.00 + Josip Janković, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Helena Volk

Prosimo Boga za moč, da bi v
duhovnem življenju skupaj z
Jezusom napredovali. Odprimo
srce in oči za vsakogar, ki se
trudi živeti in delati dobro.
Hvala za sodelovanje pri
oratoriju: animatorjem, staršem,
vsem, ki ste pomagali skrito, tudi
udeležencem in vsem, ki ste
prispevali za uspešno izvedbo
oratorija, zahvala za podporo
tudi Občini Ankaran.
Verouk začnemo s ponedeljkom,
9. septembra. Za veroučence sta
koristna pripomočka Mavrica in
revija #najst.
Molimo za naše birmance, da
bi v moči Svetega Duha izbirali
tisto, kar življenje gradi.
V soboto, 14. septembra, vabljeni na romanje na Sveto Goro.

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.

