
 

10. julij 2016 

15. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Bog nas kliče in vabi k pomoči 
bližnjemu tukaj in zdaj. Božja 
beseda naj nam pomaga 
odkriti, s čim lahko pomagamo 
pri rasti naše skupnosti. 

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

V nedeljo 24. julija bomo 
prosili za blagoslov vozil na 
priprošnjo sv. Krištofa. Ob tej 
priložnosti kot izraz 
hvaležnosti za varno vožnjo 
povabljeni k darovanju za 
vozila naših misijonarjev. 

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. 

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 

11. julij | ponedeljek  SV. BENEDIKT, OPAT, ZAVETNIK EVROPE 

Ankaran 19.00 + Karolina Srebot, 7. dan 

12. julij | torek  sv. Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič, obl. 

13. julij | sreda  sv. Henrik, cesar 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

14. julij | četrtek  sv. Kamil de Lellis, duhovnik, red. ustanovitelj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Anamarija Zlobec, 30. dan 

15. julij | petek  sv. Bonaventura, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 v čast Mariji Pomočnici in Svetemu Duhu za razsvetljenje 

16. julij | sobota  Karmelska Mati Božja 

Ankaran 19.00 v zahvalo za zdravje 

17. julij | nedelja  16. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Jože Šiškovič in sorodniki 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 v čast Karmelski Materi Božji s prošnjo za varstvo 
 


