
 

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 

17. avgust | ponedeljek  Evzebij, papež, mučenec 

Ankaran 19.00 po namenu 

18. avgust | torek  Helena (Alenka), cesarica 

Ankaran 19.00 - 

19. avgust | sreda  Janez Eudes, duhovnik 

Sv. Brida 17.00 + Mihael Klasić, 30. dan 

Ankaran 19.00 za župljane 

20. avgust | četrtek  Bernard, opat, cerkveni učitelj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 za zdravje in Božje varstvo 

21. avgust | petek  Pij X., papež 

Ankaran 19.00 + Ana in Joakim Ferran, + Ferran in Marinac 

22. avgust | sobota Devica Marija Kraljica 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič 
  + Danica Šafhalter, 5. obl. 
23. avgust | nedelja  21. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši Jelena in Ivan Popović 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Emilija Zlobec 

 

16. avgust 2015 

20. NEDELJA MED LETOM 

Kdor prejema kruh življenja, 

bo živel vekomaj. Trudimo se 

za tako življenje, da bi bili 

vedno vredni tega kruha, 

Jezusa samega. 

Danes mineva dvesto let od 

rojstva sv. Janeza Boska. 

Zahvaljujemo se Bogu za dar 

velikega duhovnega voditelja, 

prijatelja in vzgojitelja mladih. 

Cerkev nam ob tej priložnosti 

naklanja možnost prejema 

popolnega odpustka. Lahko 

ga prejmemo, če smo bili pri 

sveti spovedi in obhajilu. 

Zmolili bomo v ta namen. 

Oratorij bo od četrtka 20. do 

sobote 22. avgusta. Spoznali 

bomo sv. Dominika Savia in 

kako je uresničil svoj sklep: 

»Hočem biti svet!« Starši 

prijavite otroke čimprej, kot je zapisano na spletu in kot ste bili že obveščeni. 

Slovenska Karitas letos praznuje 25-letnico. Zato vsakega 25. v mesecu ena ali več 

župnijskih Karitas moli za najpotrebnejše. Naša Karitas ima to molitev prihodnji torek 25. 

avgusta. 

Umrla je Ottavia Crevatin iz Hrvatinov. Pogreb bo v torek pri Sv. Bridi. Naj ji Bog povrne za 

vse dobro, kar je v življenju storila. 

Zvonovi zdaj čakajo, da bodo lahko prišli na svoje mesto. Odstotek tretjine je že presežen. 

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. 


