
 

7. avgust 2016 

19. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Živeti je potrebno v sedanjem 
trenutku, obenem pa nas Jezus 
vabi, naj v veri zaupamo njegovi 
besedi in njegovim znamenjem 
in čuječe pričakujemo njegov 
prihod. 

Danes ob 19.00 se zberemo na 
nekdanjem mejnem prehodu 
v Čamporah. Skupaj bomo 
poromali do bazilike Marijine-
ga vnebovzetja v Starih Miljah, 
kjer bo odpiranje svetih vrat in 
nato sveta maša. Sveta vrata 
bodo odprta do Marijinega 
praznika 15. avgusta. 

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

Na praznik Marijinega vnebovzetja 
zvečer ob 18.00 vabljeni k sveti 
maši in procesiji na Zvroček. 

V soboto 3. septembra bo župnijsko romanje. 

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. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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; za župljane 

8. avgust | ponedeljek  sv. Dominik, ustanovitelj dominikancev 

Ankaran 19.00 + Laura Viola, roj. Krmac 

9. avgust | torek  SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (EDITH STEIN) 

Ankaran 19.00 po namenu 

10. avgust | sreda  SV. LOVRENC, DIAKON, MUČENEC 

Ankaran 19.00 po namenu 

11. avgust | četrtek  sv. Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

12. avgust | petek  sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica 

Ankaran 19.00 Nada in Tilka Fritz, obl. 

13. avgust | sobota  sv. Janez Berhmans, redovnik 

Ankaran 19.00 + Marija Šav, obl. 

14. avgust | nedelja  20. nedelja med letom; Maksimilijan Kolbe 

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

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 

Ankaran 14.00 molitev ob Mariji romarici iz Fatime 

15. avgust | ponedeljek  MARIJINO VNEBOVZETJE 

Sv. Brida 08.00 + Gvido Muženič ob r. d. 

Ankaran 09.30 + Anamarija Zlobec 

Zvroček 18.00 za župljane 
 


