
 

21. julij 2019 

16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 Smo gostje ali gostitelji, naj bo 
vedno v našem srcu in mislih 
navzoč Bog, ki nas ima rad in nas 
blagoslavlja. Delajmo dobro v 
njegovem imenu. Naj bo Bog z 
nami na naših poteh. 

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

Vabljeni k udeležbi na poletnih 
programih (Uskovniški tedni, 
oratorij…). Oratorij bo od srede, 
21., do nedelje, 25. avgusta. 
Starši, čimprej prijavite otroke. 

Karitas 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. 

Zahvalimo se Bogu za srečno prevožene poti v minulem letu in prosimo za blagoslov voznikov 
in vozil na priprošnjo sv. Krištofa. Vabljeni k darovanju za vozila misijonarjev. 

21. julij | nedelja  16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Jože ob r. d. in + Hermina Puc 

Ankaran  09.30 za blagoslov družine 

Valdoltra  11.00 + starši in mož 

22. julij | ponedeljek  SV. MARIJA MAGDALENA, OZNANJEVALKA APOSTOLOM 

Ankaran  19.00 + Ana Rupnik 
  za žive in pokojne župljane 

23. julij | torek  SV. BRIGITA ŠVEDSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Ankaran  19.00 + Sandi, obl., + starši Bandelj 

24. julij | sreda  sv. Krištof, mučenec 

Ankaran  19.00 za zdravje 
  + Marija Dimnik 

25. julij | četrtek  SV. JAKOB STAREJŠI, APOSTOL 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Laura Viola, roj. Krmac 

26. julij | petek  sv. Joahim in Ana, starši Device Marije 

Ankaran  19.00 v zahvalo za življenje 

27. julij | sobota  sv. Gorazd, Kliment in dr. uč. sv. Cirila in Metoda 

Ankaran  19.00 + iz družin Kolarič in Dimnik 

28. julij | nedelja  17. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za dar vere 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + Anamarija Zlobec 
 


