
 

14. avgust 2016 

20. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Po Mariji k Jezusu! Marija je 
skupaj z apostoli pričakovala 
Svetega Duha, ki je ogenj, 
svetloba, ki razsvetljuje in kaže 
široka obzorja. 

Ob 12.30 pride v našo župnijo 
podoba Marije romarice iz 
Fatime. Vabljeni, da počasti-
mo Božjo Mater in Jezusa, h 
kateremu nas ona vodi. 
Skupna molitev bo ob 14.00. 

Jutri, na praznik Marijinega 
vnebovzetja sta sveti maši pri 
Sv. Bridi ob 8.00 in v Ankaranu 
ob 9.30. Zvečer ob 18.00 
vabljeni k sveti maši in procesiji 
na Zvroček. Prijavite se, odhod 
kombija od cerkve ob 16.30. 

V soboto 3. septembra 
župnijsko romanje na 
Štajersko (Gora Oljka, Celje, 
Vitanje). Prijavite se do 
nedelje 21. avgusta. 

Okrepljena s svetimi zakramenti sta v večno življenje odšla Perina Pahor iz Fajtov in Oskar 
Bajt iz Ankarana. Naj jima Bog povrne za vse dobro v življenju in ju sprejme v srečo z Marijo 
in svetniki. Gospod, daj jima večni pokoj! 

Čas med praznikoma Marijinega vnebovzetja in Marijinega rojstva je namenjen romanju. 
Načrtujmo tako, da obiščemo kakšno Marijino Božjo pot! 

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. 

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 

16. avgust | torek  sv. Rok, romar, spokornik 

Sv. Brida 17.00 + Perina Pahor, 7. dan 

Ankaran 19.00 po namenu 

17. avgust | sreda  sv. Evzebij, papež, mučenec 

Ankaran 19.00 po namenu 

18. avgust | četrtek  sv. Helena (Alenka), cesarica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za blagoslov družine 

19. avgust | petek  sv. Janez Eudes, duhovnik 

Ankaran 19.00 + starši 

20. avgust | sobota  sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

21. avgust | nedelja  21. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + starši in brat Markočič 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 
 


