
 

6. avgust 2017 

JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI  
Jezus, Bog in človek, se je v 
nekem trenutku učencem 
pokazal v luči, ki kaže Božjo 
svetlobo in lepoto. Vzemimo si 
čas, da se v počitniških dneh z 
Bogom srečamo »na gori« v 
zbranosti in hvaležnosti.  

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

Oratorij bo v naši župniji od 
srede, 16., do nedelje, 20. 
avgusta. 

G. Ivo Miklavc bo zlato mašo 
daroval v nedeljo, 27. avgusta, 
ob 10.00 uri v Ankaranu. 

Na praznik zahvale za dar 
duhovništva in vsega, kar smo 
po njem prejeli, se želimo 
pripraviti vsestransko. Ob 

četrtkih v mesecu avgustu vabljeni k molitvi: ob 18.30 češčenje in rožni venec, nato sveta 
maša, po maši češčenje in molitveno branje Božje besede. Med češčenjem priložnost za 
prejem zakramenta sprave. 

Za zlatomašno slavje vabljeni k sodelovanju pri pripravi prostora v in okrog cerkve, kot tudi s 
pripravo peciva. V soboto, 19. avgusta, se bomo zbrali k delu. 

V soboto, 2. septembra, bomo kot župnija romali na Brezje in popoldne še kam. Prijavite se 
vsaj do 20. avgusta. 

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. 

6. avgust | nedelja  JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 

Sv. Brida 08.00 + Damir Gržinič 

Ankaran 09.30 + Marija Jerebic 

Valdoltra 11.00 + Miroslav Pišek, + Ana Muha, + Ivica Španjol 

7. avgust | ponedeljek  sv. Kajetan, duhovnik 

Ankaran 19.00 + Marija Jerebic 

8. avgust | torek  sv. Dominik, ustanovitelj dominikancev 

Ankaran 19.00 + Laura Viola, roj. Krmac 

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

Ankaran 19.00 v zahvalo za uslišano prošnjo 

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

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za zdravje na priprošnjo Marije Pomočnice 

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

Ankaran 19.00 + Nada Fritz, obl. 

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

Ankaran 19.00 + Marija Šav, obl. 

13. avgust | nedelja  19. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Grgič in Renčelj 

Ankaran 09.30 + Oskar Bajt, obl. 

Valdoltra 11.00 Marija Zlobec Vukšinić in družina 
 


