13. avgust 2017
19. NEDELJA MED LETOM
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
14. avgust | ponedeljek sv. Maksimilijan Kolbe, mučenec
Sv. Brida
17.00 + Gianni Scheriani, 7. dan
Ankaran
19.00 + Ljubomira, obl., in Jožko Semič
15. avgust | torek MARIJINO VNEBOVZETJE
Sv. Brida
08.00 + Franjo Ratkovčič, obl.
Ankaran
09.30 v čast Materi Božji s prošnjo za zdravje
Stare Milje 10.00 Zvroček
18.00 za župljane
16. avgust | sreda sv. Rok, romar, spokornik
Ankaran
19.00 za Marijino varstvo za otroke
17. avgust | četrtek sv. Evzebij, papež, mučenec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družine Fontanot
18. avgust | petek sv. Helena (Alenka), cesarica
Ankaran
19.00 + Marija Perovšek
19. avgust | sobota sv. Janez Eudes, duhovnik
Ankaran
19.00 + Aleksandra Brljavac, 7. dan
20. avgust | nedelja 20. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + iz družin Toškan in Kuzma
Ankaran
09.30 za župljane
Valdoltra
11.00 + Emilija Zlobec

Jezus nas vabi, naj hodimo za
njim, našim Odrešenikom in
mu zaupamo v trenutkih
nevarnosti.
V torek, 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. Ob
10.00 je slovenska sveta maša
tudi v baziliki v Starih Miljah.
Od srede, 16. avgusta, do
nedelje, 20. avgusta bo v naši
župniji Oratorij »Dotik nebes«
po Mariji, Jezusovi materi.
G. Ivo Miklavc bo zlato mašo
daroval v nedeljo, 27. avgusta,
ob 10.00 uri v Ankaranu.

Za duhovno pripravo na
praznik zahvale za dar
duhovništva smo 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, ministranti pa k vajam.
V soboto, 2. septembra, bomo kot župnija romali na Brezje in popoldne še kam. Prijavite se
vsaj do 20. avgusta.
V tem tednu smo se poslovili od Aleksandre Brljavac in Giannija Scherianija iz Hrvatinov.
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.

