
 

12. avgust 2018 

19. NEDELJA MED LETOM 

 Božji kruh postaja del nas, ki se 
nam daje. Ko prejemamo 
evharistijo, postajamo Božji 
dar za svet. Naj se to odraža v 
naši pozornosti do bližnjih! 
Marijino vnebovzetje je 
sporočilo, da Bog sprejema k 
sebi njo in tudi nas, ki nas je 
ustvaril in odrešil. 

Na praznik Marijinega vnebo-
vzetja sta sveti maši pri Sv. Bridi 
ob 8.00 in v Ankaranu ob 9.30. 
Vabljeni tudi v Stare Milje, kjer 
je slovenska sveta maša ob 
9.00 in na romanje na Zvroček: 
molitvena ura ob 17.00, ob 18.00 
sveta maša, nato procesija. 
V Glemu bo letos ob prazniku 
blagoslov obnovitvenih del na 
cerkvi, sveta maša ob 18.00 uri, 
nato procesija. 

Letos obhaja 35 let duhovništva g. Janez Žabot. Za ta dar se bo zahvalil pri sveti maši v torek, 
14. avgusta. Spomnimo se ga v molitvi. 

Molimo za naše birmance in vse, ki bodo začeli ali nadaljevali poglabljanje v veri pri verouku. 

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

Oratorij bo v naši župniji od srede, 22. avgusta, do nedelje, 26. avgusta. Starši, prosim, 
prijavite otroke vsaj do prihodnje nedelje, 19. avgusta, da lahko pripravimo, kar je potrebno. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.  

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

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

12. avgust | nedelja  19. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida 08.00 + Oskar Bajt, obl. 

Ankaran 09.30 za Božje in Marijino varstvo in blagoslov 

Valdoltra 11.00 po namenu 

13. avgust | ponedeljek  sv. Janez Berhmans, redovnik 

Ankaran 19.00 + Marija Šav, obl. 

14. avgust | torek  sv. Maksimilijan Kolbe, redovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 za blagoslov in Marijino varstvo družin Uhan in Strajnar 

15. avgust | sreda  MARIJINO VNEBOVZETJE 

Sv. Brida 08.00 + Antonija Petrak, + starši, bratje in sestre 

Ankaran 09.30 v čast Materi Božji za zdravje 

Zvroček 18.00 za žive in pokojne župljane 

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

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 s prošnjo Mariji za družini Grum 

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

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu in Mariji Pomočnici za razsvetljenje 

18. avgust | sobota  sv. Helena, cesarica 

Ankaran 19.00 + Ljubomira, obl. in + Jožko Semič 

19. avgust | nedelja  20. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida 08.00 po namenu 

Ankaran 09.30 + Marija in Alojz Stupica 

Valdoltra 11.00 Marija Zlobec in družina 
 


