
 

6. september 2020 

23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA NEDELJA 
 Občestvo kristjanov je podoba 
Svete Trojice, ki je med seboj 
povezana v ljubezni. Včlenjeni v 
Boga razvijajmo to, kar je v 
spodbudo in gradi odnose.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. 

Ob nedeljah je v župnijski cerkvi 
sveta maša ob 9.30 in 11.00. 

Veroučno leto bomo začeli pri-
hodnji teden, v ponedeljek, 14. 
septembra. Vpis in učbeniki ob 
začetku srečanj. 

V ponedeljek po sveti maši 
sestanek Karitas. 

V torek je praznik Marijinega 
rojstva. Pri sv. Bridi bo sveta 
maša ob 18.00 uri, v župnijski 
cerkvi pa ob 19.00 uri. 

Naši skavti vabijo k vpisu novih članov. 

Slovensko srečanje mladih v Stični bo letos po različnih krajih v soboto, 19. septembra, popoldne. 

Na voljo je koledar Vincencijeve zveze dobrote. 

V večno bivanje je odšla Anita Saksida iz Ankarana. Naj ji Bog obilno povrne, kar je v življenju 
dobrega storila. 

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. 

oklici 

6. september | nedelja  23. NEDELJA MED LETOM - ANGELSKA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Jožica Černigoj 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

7. september | ponedeljek  sv. Marko Križevčan, mučenec 

Ankaran  19.00 + Feliks Puklavec 

8. september | torek  MARIJINO ROJSTVO 

Sv. Brida  18.00 za vse bolnike z rakom 

Ankaran  19.00 v čast Mariji Pomočnici za zdravje 

9. september | sreda  sv. Peter Klaver, redovnik 

Ankaran  19.00 + Marija Fontanot 

10. september | četrtek  sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Anita Saksida, 7. dan 

11. september | petek  bl. Francesco Bonifacio, mučenec 

Ankaran  19.00 + Krista Jurina 

12. september | sobota  Marijino ime 

Ankaran 19.00 + iz družin Flis in Lukman 

13. september | nedelja  24. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 v čast angelom varuhom za varstvo vnukov 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Ivica Španjol 
 


