
 

24. julij 2016 

17. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Bog sam nas vabi, naj 
zaupamo v moč molitve, saj je 
usmiljen z nami in nam hoče 
pomagati. 

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

V nedeljo 7. avgusta bo 
odpiranje svetih vrat v baziliki 
Marijinega vnebovzetja v 
Starih Miljah. Ob 19.00 uri 
začetek na nekdanjem 
mejnem prehodu v Čamporah, 
nato po odpiranju svetih vrat 
dvojezična sveta maša. Sveta 
vrata bodo odprta do 
Marijinega praznika 15. 
avgusta. 

V nedeljo 14. avgusta bo našo 
župnijo obiskala Marija romarica iz Fatime. Možnost za osebno 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. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Zdaj bomo prosili za blagoslov voznikov in vozil na priprošnjo sv. Krištofa. Ob tej priložnosti v 
zahvalo za varno vožnjo povabljeni k darovanju za vozila naših misijonarjev. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 za zdravje in varstvo družine 

25. julij | ponedeljek  SV. JAKOB STAREJŠI, APOSTOL 

Ankaran 19.00 za župljane 

26. julij | torek  sv. Joahim in Ana, starši Device marije 

Ankaran 19.00 po namenu 

27. julij | sreda  sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda 

Ankaran 19.00 + Boris Kovač 

28. julij | četrtek  sv. Viktor I., papež 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Guido Angelini 

29. julij | petek  sv. Marta, Lazarjeva sestra 

Ankaran 19.00 + Karolina Srebot, 30. dan  

30. julij | sobota  sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

31. julij | nedelja  18. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Matej Kurkutović 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 - 
 


