
 

17. julij 2016 

16. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Čas počitnic je tudi čas, ko je več 
možnosti, da poiščemo, kaj je za 
nas boljši del. Obnovimo in poživi-
mo prijateljski pogovor z Jezusom. 

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

V soboto je praznik sv. Brigite 
Švedske, sozavetnice Evrope 
in tudi zavetnice cerkve v 
Kolombanu. Ob 17.00 bo sveta 
maša v italijanskem jeziku, ob 
tem pa italijanska skupnost 
vabi tudi na srečanje kultur. 

V nedeljo 24. julija bomo 
prosili za blagoslov vozil na 
priprošnjo sv. Krištofa. Ob tej 
priložnosti v zahvalo 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 vnebovzetja 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. 

17. julij | nedelja  16. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Jože Šiškovič in sorodniki 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 v čast Karmelski Materi Božji s prošnjo za varstvo 

18. julij | ponedeljek  bl. Elij iz Koštabone, diakon, mučenec 

Ankaran 19.00 za župljane 

19. julij | torek  sv. Arsenij Veliki, puščavnik 

Ankaran 19.00 za blagoslov podjetja 

20. julij | sreda  sv. Marjeta Antiohijska, mučenka 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

21. julij | četrtek  sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkv. učitelj 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Anamarija Zlobec 

22. julij | petek  SV. MARIJA MAGDALENA, SVETOPISEMSKA ŽENA 

Ankaran 19.00 + Josip Žalac, obl. 

23. julij | sobota  SV. BRIGITA ŠVEDSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Sv. Brida 17.00 (IT) za žive in + vaščane 

Ankaran 19.00 + starši in sestra Kovač 

24. julij | nedelja  17. nedelja med letom – blagoslov avtomobilov 

Sv. Brida 08.00 + Zvonko Bobanovič 

Ankaran 09.30 + Mihael Celcer in starši 

Valdoltra 11.00 - 
 


