
 

23. avgust 2020 

21. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nam veliko zaupa. 
Spoznavajmo Jezusa, kaj nam 
želi povedati, da bomo z 
njegovo pomočjo mogli v 
življenju prav ravnati.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. 

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

Oratorij z glavno osebo svetopi-
semsko kraljico Estero in geslom 
»Zaupam, zato si upam« bo od 
srede, 26., do nedelje, 30. 
avgusta. Prijave in podrobnejše 
informacije pri župniku. 

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. 

Veroučno leto bomo začeli z enim tednom zamika, drugi cel teden v septembru. 

Od septembra naprej bo ob torkih ob 19.00 uri sveta maša pri Sv. Bridi. Ko bo spet mogoče, 
bo ob torkih ob 16.00 uri sveta maša v kapeli bolnišnice Valdoltra. 

V večno življenje je odšla Katica Kovač iz Hrvatinov. Naj ji Bog obilno povrne za vse dobro, kar 
je naredila v življenju. 

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

oklici 

23. avgust | nedelja  21. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 za družino na priprošnjo Matere Božje 

Ankaran  11.00 v čast Materi Božji za Božje varstvo in zdravje v družini 

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

Ankaran  19.00 + Danica Šafhalter, obl. 

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

Ankaran  19.00 + Rok Koželj, obl., + iz družin Antolin in Klar 

26. avgust | sreda  sv. Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica 

Ankaran  19.00 za zdravje v družini in pravilno odločitev zdravstvenega osebja 

27. avgust | četrtek  sv. Monika, mati sv. Avguština 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Janez Šenk ob r. d. 

28. avgust | petek  sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 po namenu 

29. avgust | sobota  Mučeništvo Janeza Krstnika 

Ankaran 19.00 + nonni Scheriani e Ciacchi 

30. avgust | nedelja  22. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Josip Janković, obl. 

Ankaran  09.30 za domovino, za pokojne člane 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 
 


