
 

3. julij 2016 

14. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Veselimo se, ker so naša imena 
zapisana v nebesih. Pred 
Bogom ne šteje tisto, kar 
storimo zato, da bi se pokazali, 
vrednost ima naše sprejemanje 
Božje volje. 

Hvala za vaše darove za cerkev! 

V kapeli v Valdoltri v mesecih 
juliju in avgustu ni svetih maš 
med tednom. 

Obisk bolnikov v četrtek in petek. 

Od 7. do 15. avgusta bodo 
sveta vrata jubilejnega leta 
usmiljenja odprta tudi v 
baziliki Marijinega vnebovze-
tja v Starih Miljah. Župnik vabi 
še posebej k odprtju svetih 
vrat s procesijo od mejnega 
prehoda v Čamporah. 

V nedeljo 14. avgusta bo našo župnijo obiskala Marija romarica iz Fatime. Možnost za molitev 
pred njeno podobo bo od 13.00 naprej, skupna molitvena ura ob 14.00. 

V soboto 3. septembra bo župnijsko romanje. 

Vabljeni, da bi se med počitnicami vključevali tudi v duhovne programe. 

Molimo za tiste, ki se pripravljajo na prejem zakramenta svete birme. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi lahko postavili še zvonik. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

3. julij | nedelja  14. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za Marijino varstvo, v čast sv. Jožefu 

Ankaran 09.30 + iz družine Švara 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 

4. julij | ponedeljek  sv. Urh, škof 

Ankaran 19.00 za župljane 

5. julij | torek  SV. CIRIL IN METOD, SOZAVETNIKA EVROPE 

Ankaran 19.00 za blagoslov družine novoporočencev Luka in Martine 

6. julij | sreda  sv. Marija Goretti, devica, mučenka 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

7. julij | četrtek  sv. Vilibald, škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

8. julij | petek  sv. Kilijan, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 + Margherita Bonifacio 

9. julij | sobota  sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci 

Ankaran 19.00 + Pepe Toškan, obl. 

10. julij | nedelja  15. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Grgič in Renčelj 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 v zahvalo s prošnjo za Božje varstvo 
 


