
 

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 

27. julij | ponedeljek  Gorazd, Kliment idr. učenci Cirila in Metoda 

Ankaran 19.00 + Slavko Strmečki, obl., + Strmečki in Bergant 

28. julij | torek  Viktor I., papež 

Ankaran 19.00 po namenu 

29. julij | sreda  Marta, Lazarjeva sestra 

Ankaran 19.00 po namenu 

30. julij | četrtek  Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 Tilka, obl., in Oskar Fritz 

31. julij | petek  Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanov. jezuitov 

Ankaran 19.00 za Božje varstvo 

1. avgust | sobota  Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 - 

2. avgust | nedelja  18. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Grgič in Renčelj 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 za Božje varstvo in blagoslov 

26. julij 2015 

17. NEDELJA MED LETOM 

Jezus je kruh življenja. Naše 
življenje je njegov dar, s 
hvaležnostjo darujmo, kar 
moremo, za naše bližnje. 

Danes, na Krištofovo nedeljo, 
bomo blagoslovili avtomobile 
in se Bogu zahvalili za srečno 
vožnjo. Povabljeni smo, da 
darujemo za vozila za 
misijonarje. 

Prihodnjo nedeljo bomo 
sprejeli novega duhovnega 
pomočnika, gospoda Janeza 
Žabota. Prihaja iz Želimljega, 
kjer je bil 15 let župnik. 
Upajmo, da mu bo zdravje 
služilo in bo iz svojih bogatih 
izkušenj mogel pomagati pri 
rasti župnje. 

Zadnji dan v mesecu, v petek, se spominjamo sv. Janeza Boska. Bliža se 16. avgust, 200-
letnica njegovega rojstva. 

Oratorij bo v naši župniji od 24. do 26. avgusta. 

Jutri bo na pokopališču pri sv. Bridi pogreb Jožka Saražina iz Božičev. Naj mu Bog povrne za 
vse dobro, kar je v življenju storil. 

Na praznik Marijinega vnebovzetja v soboto 15. avgusta bo v romarski cerkvi v Starih Miljah 
slovenska sveta maša ob 12.30 uri. 

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. 


