
 

18. avgust 2019 

20. NEDELJA MED LETOM 
 Jezus na svet prinaša vznemir-
jenje.  Tako nam pomaga, da se 
prebudimo, vabi nas, da z njim 
sodelujemo, ga oznanjamo in z 
njegovo pomočjo naredimo kaj 
dobrega in širimo ogenj Božje 
ljubezni. 

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.  

Zaključek oratorija bo v soboto s 
sveto mašo ob 17.00 uri. 

Prihodnjo nedeljo bodo prostovoljci Vincencijeve zveze dobrote ponudili koledar, s katerim 
zbirajo prispevke za družine v stiski. 

Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

V večno življenje je odšla Marija Kozlovič iz Hrvatinov. 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. 

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 

19. avgust | ponedeljek  sv. Janez Eudes, duhovnik 

Ankaran  19.00 + Helena in Branko Horvat 

20. avgust | torek  sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Zdenka Jurdana, 7. dan 

21. avgust | sreda  sv. Pij X., papež 

Ankaran  19.00 + Joakim in Ana Ferran; vsi + iz družine Marinac 
  + Ivanka Hrovat 

22. avgust | četrtek  Devica Marija Kraljica 

Sv. Mihael  17.00 + Marija Kozlovič, 7.dan 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Rok Koželj, obl., + iz družine Antolin 

23. avgust | petek  sv. Roza iz Lime, devica, redovnica 

Ankaran  19.00 + Slavka Zdravje, 30. dan 
  + Nevija Resman 

24. avgust | sobota  SV. JERNEJ, APOSTOL - spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  17.00 po namenu 
Ankaran 19.00 za zdravje 

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 
 


