
 

12. julij | nedelja  15. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za Marijino varstvo družine 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Miroslav Pišek 

13. julij | ponedeljek  Henrik, cesar 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc 

14. julij | torek  Bogdan, škof 

Ankaran 19.00 + Joško Cingerle, obl. 

15. julij | sreda  Bonaventura, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 + Vladimir in Ljudmila Pitamic 

16. julij | četrtek  Karmelska Mati Božja 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 v čast Materi Božji za zdravje 

17. julij | petek  Aleš, spokornik 

Ankaran 19.00 - 

18. julij | sobota  Elij iz Koštabone, diakon, mučenec 

Ankaran 16.00 za srečen zakon 

Sv. Brida 17.30 (IT) po namenu 

Ankaran 19.00 - 

19. julij | nedelja  16. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Jožef Šiškovič, obl. in + iz družine Šiškovič 

Ankaran 09.30 v zahvalo 

Valdoltra 11.00 v čast Karmelski Materi Božji s prošnjo za varstvo 

 

12. julij 2015 

15. NEDELJA MED LETOM 

Jezus nas pošilja oznanjat. V 
njegovem imenu in v 
povezanosti z njim lahko 
dosežemo veliko. Če pa 
zaupamo samo v svoje moči, 
bomo hitro omagali. 

V soboto bo pri Sv. Bridi ob 
17.30 sveta maša ob prazniku 
sv. Brigite Švedske, zavetnice 
cerkve, v italijanskem jeziku. 

Hvala gospodu Antonu 
Horvatu za vse njegove 
molitve, podeljevanje zakra-
mentov in dobre besede iz 
široke razgledanosti in za skrb 
v dveh letih, ki ju je preživel 
med nami. Želimo mu, da bi ga 
Bog še dolgo ohranjal 
močnega, da bo mogel s 
svojimi darovi pomagati 
župljanom v Cerknici. 

V počitniškem času skrbimo za povezanost z Bogom. 

V Valdoltri v mesecih juliju in avgustu med tednom ni svete maše. 

Zvonovi zdaj čakajo, da bodo lahko prišli na svoje mesto. Z zbranimi darovi se počasi 
bližamo tretjini potrebnih sredstev. Vabljeni k darovanju še naprej. 

Darujmo trpljenje in molitve za našo župnijo. Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


