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MOLITEV ZA DOMOVINO
Nebeški Oče,
postavil si nas v to lepo domovino,
da bi izpolnili svoje poslanstvo in
bili odprti za življenje.
Prosimo te za dar skesanosti
in spreobrnjenja.
Naj tvoj Duh veje
nad možmi in ženami,
ki nas vodijo, da bodo delovali
za pravičnost in razvoj domovine,
nam pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu,
in da se bomo kljub razlikam veselili drug drugega.
Pomagaj nam podpirati mlade,
biti blizu družinam in ostarelim ljudem.
Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo.
Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili.
Prosimo Te, podeli nam blagoslov
za naše osebno in skupno življenje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

VABLJENI K DAROVANJU ZA SVETE MAŠE
Po naših namenih lahko molimo v krščanskem občestvu, svoje
prošnje pridružimo Jezusovi daritvi. Namenimo zahvale za vse
prejete darove in prošnje za naše rajne ali za druge trenutke v
življenju, ko potrebujemo Božjo pomoč in varstvo.
ROMANJE STAREJŠIH IN BOLNIH NA BREZJE
bo v soboto, 18. junija. Prijave za skupno romanje so še možne.
SREČANJE DRUŽIN NA MARKOVCU
v soboto, 25. junija, ob 16.00 uri. Tako se pridružujemo svetovnemu
dnevu družin, ki se dogaja v Rimu in po vsem svetu.
ORATORIJ S SV. IGNACIJEM LOYOLSKIM
zadnji teden v avgustu od srede 24. do sobote, 28. 8.
MED POČITNICAMI POSKRBIMO TUDI ZA SVOJO DUŠO
z romanjem in udeležbo pri duhovnih programih.
KARITAS spodbuja k skrbi za potrebne duhovne ali
materialne pomoči. Bodimo pozorni do beguncev iz Ukrajine.
Vabljeni k pobudi POSVOJITEV NA DALJAVO.
V preddverju cerkve že nekaj časa čakajo trije zvonovi,
posvečeni Mariji Pomočnici, sv. Nikolaju in sv. Janezu Bosku.
Priporočamo se za darove na TRR ali osebno, da bi mogli
čimprej postaviti še zvonik.
Svete maše ob nedeljah in praznikih:
8.00 - Sv. Brida; 10.00 in 11.30 – Ankaran
Svete maše med tednom:
19.00 v župnijski cerkvi – vsak dan
torek 16.00 Valdoltra ni v juliju in avgustu [KO DOPUSTIJO RAZMERE]
četrtek 17.00 Sv. Brida ni v juliju in avgustu
Spovedovanje: ČETRTEK OD 18.00 V ŽUPNIJSKI CERKVI

NEDELJA PRED SVETO MAŠO V ŽUPNIJSKI CERKVI
Kadarkoli po dogovoru
Telefon:
05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB
Elektronska pošta:
zupnija.ankaran@rkc.si
Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si
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