Utrinki iz župnij

Župnijska

OZNANILA
Bertoki (Lazaret) in Sv. Anton
09.06.2013 – 16 .06.2013

Benčič Tadej, Benčič Teja, Bobič Jakob,Časar Martin, Kalčič Žanet, Kozlovič Leon,
Mihalič Andraž, Miklavčič Nika, Muženič Ema, Pobega Tim, Prodan Teja, Predikaka
Tobija, Savarin Andrej, Stepan Luka, Škropeta Manuel, Valentič Patrik, Velec Lia,
Velkova Mia
Muzikal »Svinčnik zanj«, Sv. Anton 25. Maj 2013

»Ko jo je Gospod videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel:
»Ne jokaj!« In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosivci pa so
obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« (Lk 7, 13-14)
Izdala Župnija Bertoki, Markova 1a, 6000 Koper,
tel.:05/ 631 46 36; odgovarja Marjan Jakopič, župnik

10. NEDELJA MED LETOM (XXXVI/22)
Oznanila od 09.06.2013 – 16.06.2013
Važnejši godovi:
Torek: sv. Barnaba, apostol
Četrtek: sv. Anton Padovanski, duhovnik, cerkv. učitelj
Sobota: sv. Vid, mučenec
Nedelja: 11. NEDELJA MED LETOM

BERTOKI
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 19:00 +Ida Purger
Torek: ob 19:00 +Roza Bevk
Sreda: ob 19:00 v čast M.B. za zdravje
Četrtek: ob 19:00 +Danica Pačelat
Petek: ob 19:00 +Klavdij Vežnaver
Sobota: ob 19:00 v čast M.B. v zahvalo (Blaškovič)
Nedelja :
ob 8:00 +David Bukovac in pok. iz družine
ob 11:00 za župnijo
Skrb za cerkev: Pobegi, Čežarji - severno

Škofijski skavti se zahvaljujejo vsem, ki so v akciji piškotek
dobrotek prispevali v sklad za poletni tabor. Vaši darovi znašajo
380 evrov. Bog povrni!
Romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje - 15.junij 2013
– Prijavite se za avtobusni prevoz na uredništvo Ognjišča.

SV. ANTON
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 18:00 v čast M.B.
Torek: ob 18:00 prosta
Rreda: ob 18:00 za +Prelc
Četrtek: ob 18:00 v zahvalo Sv. Antonu Padovanskemu
Petek: ob 18:00 za +mamo Orlič
Sobota: ob 14:00 poročna maša (Jakob Saksida in Mateja Želko)
Nedelja: ob 9.30 za župnijo
1. Skrb za cerkev: družina zaročencev
1. Prijavite se pravočasno za romanje bolnikov na Brezje.
2. Za zaročenca Matejo Želko in Jakoba Saksida, ki bosta v soboto
sklenila sv. zakon, prosimo od Boga obilje sreče in milosti božje.
3. Krajevni skupnosti Sv. Anton se župnija iskreno zahvaljuje, da je
dala na razpolago dvorano, v kateri se je v preteklih dnevih odvijal
odmevni dobrodelni program »Svinčnik zanj« za ustanove Matere
Terezije.
4. Počitnice in dopusti so dragoceni čas , ki ga lahko izkoristimo tudi
za poglobitev in utrditev naše vere. Posamezniki in družine, ki bi
želele nekaj dni preživeti z drugimi v duhovnem ozračju, naj se za
primerne programe pozanimajo tudi v župnišču.
Župnikov telefon: Franc Prelc,GSM: 041795051
Spletna stran župnije Sv. Anton: www.zupnija-svanton.si
Sledite nam tudi na FACEBOOK-u: www.facebook.com/zupnija.svanton
Romanje duhovnikov 5.6.2013 v Porcinj –Porzus (Italija)

Zahvala vsem katehetom, ki so potrpežljivo in vztrajno spremljali
otroke pri verouk v tem pastoralnem letu. Vsem želim lepe
počitniške dneve in novih duhovnih moči za naslednje leto. Naj
prejmejo tudi skromno nagrado za njihovo prostovoljno delo.
Zahvala tudi vsem, ki ste v soboto 8. junija sodelovali pri srečanju
škofijskih gibanj, ki je potekalo v Kopru v Atriju študentskega
centra Jadro.
Spletna stran župnije Bertoki: zupnija-bertoki@rkc.si
e.pošta: zupnija.bertoki@rkc.si ali: marjan.jakopic@rkc.si

