
 

31. julij 2016 

18. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Odprimo oči in srce, da ne bi 
zgrešili pravega zaklada, ki je 
Jezus Kristus, ki nam daje 
samega sebe. 

Danes se v Krakovu na 
Poljskem zaključuje svetovni 
dan mladih, srečanje s 
papežemo in povabilo: 
»Bodite usmiljenje, da boste 
usmiljenje dosegli!« 

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

Petek in sobota sta prva v 
mesecu. 

V četrtek in petek obisk 
bolnikov. 

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. 

H Gospodu je odšel Ambrozi Ivelja iz Hrvatinov. Naj mu Bog povrne za vse dobro. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

31. julij | nedelja  18. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Matej Kurkutović in Just Čač 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Majda Zajc 

1. avgust | ponedeljek  sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof, cerkv. uč. 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

2. avgust | torek  sv. Evzebij iz Vercellija, škof 

Ankaran 19.00 za zdravje 

3. avgust | sreda  sv. Lidija, svetopisemska žena 

Ankaran 19.00 + Marija Jerebic 

4. avgust | četrtek  sv. Janez Vianney, duhovnik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 po namenu družine Borota 

5. avgust | petek  Marija Snežna 

Ankaran 19.00 po namenu 

6. avgust | sobota  JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič 

7. avgust | nedelja  19. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo za zdravje 

Ankaran 09.30 + Marija Jerebic 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 

Stare Milje 19.00 (Čampore) odpiranje svetih vrat; sveta maša 
 


