
 

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 

10. avgust | ponedeljek  LOVRENC, DIAKON, MUČENEC 

Ankaran 19.00 v dober namen 

11. avgust | torek  Klara (Jasna), devica, red. ustanoviteljica 

Ankaran 19.00 + iz družin Boštjančič in Pavalec 

12. avgust | sreda  Ivana Šantalska, vdova, redovnica 

Ankaran 19.00 + Nada Fritz, obl. 

13. avgust | četrtek  Janez Berhmans, redovnik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 v čast angelom varuhom 

14. avgust | petek  Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 po namenu 

15. avgust | sobota  MARIJINO VNEBOVZETJE 

Sv. Brida 08.00 + starši in brat Markočič 

Ankaran 09.30 za župljane 

Stare Milje 12.30 - 

16. avgust | nedelja  20. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Josip Žalac, obl. 

Ankaran 09.30 + iz družine Lah 

Valdoltra 11.00 Marija Vukšinič in družina 

 

9. avgust 2015 

19. NEDELJA MED LETOM 

Bog nas hrani s kruhom 

življenja. Sveti Duh nas 

usmerja skozi življenje. 

Bodimo poslušni Božjemu 

glasu po Marijinem zgledu. 

Naj bodo naše družine odsev 

Božjega življenja, naj bo v njih 

prostor za delovanje milosti in 

blagoslova! 

V soboto je praznik Marijinega 

vnebovzetja. Svete maše pri 

Sv. Bridi ob 8.00, v Ankaranu 

ob 9.30 in v Starih Miljah v 

slovenskem jeziku ob 12.30. 

V cerkvi Marijinega vnebo-

vzetja na Zvročku bo sveta 

maša dopoldne ob 11.00, 

popoldne ob 17.00 češčenje, 

ob 18.00 sveta maša, ki jo bo 

vodil g. Franc Prelc; po sveti 

maši procesija. Kdor se želi 

udeležiti in nima svojega prevoza, naj se oglasi, da poromamo skupaj. 

Na predvečer Marijinega praznika je obletnica prikazanja Božje Matere Marije v Strunjanu. 

Prihodnjo nedeljo bo minilo dvesto let od rojstva sv. Janeza Boska. Zahvalimo se Bogu za dar 

velikega duhovnega voditelja, prijatelja in vzgojitelja mladih. V Torinu se ob tej priložnosti 

zbira veliko število mladih. 

Oratorij bo v naši župniji od 20. do 22. avgusta. Letos bomo spoznali sv. Dominika Savia in 

kako je uresničil svoj sklep: »Hočem biti svet!« 

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. 


