
 

19. avgust 2018 

20. NEDELJA MED LETOM 

 »Kruh vélikih sem: zrasti, pa me 
boš užival. Vendar se ne bom jaz 
spremenil váte kakor se jed 
tvojega telesa, ne, ti se boš 
spreménil váme!« (sv. Avguštin). 

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

V sredo, 22. avgusta začnemo 
oratorij. Vodilna misel je »Eno 
je potrebno«, spoznavali pa 
bomo misijonarja Friderika 
Baraga. 

Verouk bo v prihodnjem 
šolskem letu ob ponedeljkih 
(3., 4., 5, 6., in 7. razred) in ob 
sredah (1., 2. in 8. razred). Pri 
načrtovanju dejavnosti upo-
števajte ta dva dneva. 

Vpis k verouku bo v ponedeljek, 3., torek, 4. in sredo, 5. septembra od 16.00 do 18.30. 

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

V večno življenje je odšel Janez Keber iz Hrvatinov. Naj mu Bog obilno poplača za vse dobro. 

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

Prihodnjo nedeljo bodo prostovoljci Vincencijeve zveze dobrote s prispevki za koledar zbirali 
sredstva za družino v stiski. 

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

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

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 

20. avgust | ponedeljek  sv. Bernard, opat 

Ankaran 19.00 po namenu 

21. avgust | torek  sv. Pij X., papež 

Sv. Brida 14.00 + Janez Keber, pogrebna 

Ankaran 19.00 po namenu 

22. avgust | sreda  Devica Marija Kraljica 

Ankaran 19.00 po namenu 

23. avgust | četrtek  sv. Roza iz Lime, redovnica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 po namenu 

24. avgust | petek  SV. JERNEJ, APOSTOL - spomin Marije Pomočnice 

Ankaran 19.00 po namenu 

25. avgust | sobota  sv. Ludvik IX. Francoski, kralj 

Ankaran 19.00 + Anton Krapež, obl. 

26. avgust | nedelja  21. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida 08.00 po namenu 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Emilija Zlobec 
 


