
 

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 

20. julij | ponedeljek  Marjeta Antiohijska, mučenka 

Ankaran 19.00 po namenu 

21. julij | torek  Danijel, prerok 

Ankaran 19.00 po namenu 

22. julij | sreda  Marija Magdalena, spokornica, svetop. žena 

Sv. Brida 17.00 + Mihael Klasič, 7. dan 

Ankaran 19.00 za župljane 

23. julij | četrtek  BRIGITA ŠVEDSKA, RED., SOZAV. EVROPE 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 + Julija Belinc 

24. julij | petek  Krištof, mučenec 

Ankaran 19.00 - 

25. julij | sobota  JAKOB STAREJŠI, APOSTOL 

Ankaran 19.00 v zahvalo za srečno vrnitev s slovenske Jakobove poti 

26. julij | nedelja  17. nedelja med letom, Joahim in Ana 

Sv. Brida 08.00 + Laura Viola, roj. Krmac 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 Anamarija Zlobec 

 

19. julij 2015 

16. NEDELJA MED LETOM 

V času počitnic potrebujemo 
osvežitev in počitek za telo, 
pa tudi osvežitev z Jezusovo 
besedo in poživitvijo prijatelj-
stva z njim. 

V četrtek je god sv. Brigite 
Švedske, sozavetnice Evrope 
in zavetnice cerkve v 
Kolombanu. 

Prihodnja nedelja je Krištofova 
nedelja. Blagoslovili bomo 
avtomobile, se Bogu zahvalili 
za srečno vožnjo in darovali za 
vozila za misijonarje. 

V tem tednu smo na 
pokopališču pri sv. Bridi 
pokopali Mihaela Klasiča iz 
Premančana. Naj mu Bog 
povrne za vse dobro, kar je v 
življenju storil. 

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. 


