
 

29. julij 2018 

17. NEDELJA MED LETOM 

 Dajajte in boste prejeli, nam 
zagotavlja Božja beseda. Iz 
malega, kar premoremo in 
zmoremo, Bog dela velike reči. 
Naj bo v naših srcih hvaležnost! 

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

Petek in sobota sta prva v 
mesecu. 

Oratorij bo v naši župniji od 
srede, 22. avgusta, do nedelje, 
26. avgusta. 

Karitas še naprej vabi k 
zbiranju papirja za pomoč 
otrokom v misijonu v Ugandi. 
Po sveti maši pa sodelavke 
Karitas vabijo na kavo. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

Hvala Občini Ankaran za namestitev avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) pri župnijski 
cerkvi. Če bi kdo doživel zastoj srca, je dobro, da je ta pripomoček blizu, prosimo pa Boga, da nam 
ga nikoli ne bi bilo potrebno uporabiti. 

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

29. julij | nedelja  17. NEDELJA MED LETOM, sv. Marta 

Sv. Brida 08.00 + Franjo Ratkovčić, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 za Božje varstvo in blagoslov 

30. julij | ponedeljek  sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 - 

31. julij | torek  sv. Ignacij Loyolski, duhovnik - spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 v zahvalo za prejete dobrote 

1. avgust | sreda  sv. Alfonz M Ligvorij, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 + Marija Jerebic 

2. avgust | četrtek  sv. Evzebij iz Vercellija, škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Marinka Gregorič 

3. avgust | petek  sv. Lidija, svetopisemska žena – prvi petek 

Ankaran 19.00 + Rudolf Nemec in + starši 

4. avgust | sobota  sv. Janez Vianney, duhovnik – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Duvilio Gorela in + sorodniki 

29. julij | nedelja  18. NEDELJA MED LETOM, Marija Snežna 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Grgič in Renčelj 

Ankaran 09.30 v zahvalo za zdravje 

Valdoltra 11.00 po namenu 
 


