
 

28. junij 2020 

13. NEDELJA MED LETOM 
 S krstom pripadamo Jezusu. 
Zato je pomembno, da ga 
cenimo bolj kot vse. Če iščemo 
drugod, izgubimo to, kar je 
bistveno. V Jezusovem imenu 
sprejemajmo svoje bližnje.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

Ob nedeljah v župnijski cerkvi 
sveti maši ob 9.30 in 11.00. 

Na praznik apostolov sv. Petra in 
Pavla bo sveta maša ob 19.00 uri. 
Molimo za nove duhovnike in za 
vse, ki na ta dan praznujejo 
obletnico posvečenja. 

V torek, na zadnji dan v mesecu, 
spomin sv. Janeza Boska. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu, v četrtek in petek obisk 
bolnikov. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

V molitev vključimo zahvalo za vse prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. Vabljeni 
tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

28. junij | nedelja  13. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + starši Murković in Lepen in + sorodniki 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

29. junij | ponedeljek  SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA 

Ankaran  19.00 + Šime Valčič, + iz družin Valčič in Čikarela 
  + Frančiška Kadivec, obl. 

30. junij | torek  sv. Oton Bamberški,škof – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 + Jakob Šenk, obl. 

1. julij | sreda  sv. Estera, svetopisemska žena 

Ankaran  19.00 + Franci Lekše 

2. julij | četrtek  sv. Janez Frančišek Regis, duhovnik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Sandi Bandelj, obl. 
  + Jožica Černigoj 

3. julij | petek  SV. TOMAŽ, APOSTOL – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Izidor in Marija Gluhak, + Stanko Pavletič 

4. julij | sobota  sv. Urh (Uroš), škof – prva sobota 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

5. julij | nedelja  SV. CIRIL IN METOD, SOZAVETNIKA EVROPE 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Grgič in Renčelj 

Ankaran  09.30 + Gianfranco Marzi, obl. 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 
 


