
 

16. julij 2017 

15. NEDELJA MED LETOM  
Bog obilno in zastonjsko seje 
Božjo Besedo, čeprav ve, da bo 
lahko naletela na neprimerna 
tla. Naj beseda v naših srcih 
pade v rodovitno zemljo. 

V juliju in avgustu v Valdoltri ni 
svete maše med tednom. 

Oratorij bo v naši župniji od 
srede, 16., do nedelje, 20. 
avgusta. Letos ima naslov 
»Dotik nebes«. Spoznavali 
bomo življenje Božje Matere 
Marije in kako nam je ona blizu. 

V soboto ob 17.00 bo pri sv. 
Bridi sveta maša v italijanskem 
jeziku. Italijanska skupnost ob 
godu sv. Brigite vabi na 
srečanje kultur. 

G. Ivo Miklavc, zlatomašnik, bo v nedeljo 23. julija na praznik sv. Brigite ob 8.00 maševal v 
zahvalo za 50 let duhovništva pri sv. Bridi. 27. avgusta ob 10.00 uri pa bo zlata maša v 
Ankaranu. 

V nedeljo se bomo Bogu zahvalili za srečno prevožene poti v minulem letu ter prosili za 
blagoslov voznikov in vozil na priprošnjo sv. Krištofa. Ob tej priložnosti vabljeni k darovanju 
za vozila misijonarjev. 

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

16. julij | nedelja  15. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Šiškovič 

Ankaran 09.30 + Mihael Celcer 

Valdoltra 11.00 v čast Karmelski Materi Božji za varstvo družine 

17. julij | ponedeljek  sv. Aleš, spokornik 

Ankaran 19.00 v zahvalo za Božje varstvo 

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

Ankaran 19.00 za blagoslov in razumevanje v družinah 

19. julij | sreda  sv. Arsenij Veliki, puščavnik 

Ankaran 19.00 + Slavko Strmečki, obl. 

20. julij | četrtek  sv. Marjeta Antiohijska, mučenka 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Kata Resjan, 30. dan 

21. julij | petek  sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 po namenu 

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

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

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič 

16. julij | nedelja  16. nedelja med letom, sv. Brigita Švedska 

Sv. Brida 08.00 + Irena Mikac, + starši Milka in Blaž Božič 

Ankaran 09.30 + starši Justina in Jožef Žigante, + Marija in Đuro Farkaš 

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec 
 


