
 

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 

3. avgust | ponedeljek  Lidija, svetopisemska žena 

Ankaran 19.00 - 

4. avgust | torek  Janez Vianney, arški župnik 

Ankaran 19.00 + Alverino Fontanot, obl. 

5. avgust | sreda  Marija Snežna 

Ankaran 19.00 za blagoslov novoporočencev 

  + Iva Vidović 

6. avgust | četrtek JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 po namenu 

7. avgust | petek  Sikst II., papež, mučenec – prvi petek 

Ankaran 19.00 + Marija Jerebic 

8. avgust | sobota  Dominik, duh., ust. dominikancev – prva sob. 

Ankaran 19.00 + Ciril Kuster, 30. dan 

9. avgust | nedelja  19. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Damir Gržinič 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 v čast Materi Božji za zdravje 

 

2. avgust 2015 

18. NEDELJA MED LETOM 

»Ne delajte za jed, ki mine, 
temveč za jed, ki ostane za večno 
življenje in ki vam jo bo dal Sin 
človekov; njega je namreč s 
svojim pečatom zaznamoval 
Oče, Bog.« (Jn 6,27). 

Hvala za darove za cerkev pri 
današnjem darovanju. 

Dobrodošel med nami 
duhovni pomočnik gospod 
Janez Žabot! 

V četrtek in petek obisk 
bolnikov; petek in sobota sta 
prva v mesecu. 

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

Oratorij bo v naši župniji od 20. do 22. avgusta. 

Za vozila za misijonarje smo zbrali 670 EUR in to posredovali Misijonskemu središču. Bog 
povrni za vašo velikodušnost. 

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. 


