
 

20. september 2020 

25. NEDELJA MED LETOM 
 Božje misli niso naše misli. Bog 
je neskončno bolj velikodušen, 
kot si moremo predstavljati. 
Zahvaljujmo se za dar odrešenja, 
in da nas Bog sprejema.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. 

Ob nedeljah je v župnijski cerkvi 
sveta maša ob 9.30 in 11.00, ob 
torkih ob 19.00 pri Sv. Bridi. 

V soboto, 26. septembra ob 
10.00 uri bo v koprski stolnici 
razglasitev sv. Hieronima za 
zavetnika škofije. Slovesnosti bo 
mogoče slediti prek prenosa na 
Radiu Ognjišče. V nedeljo, 27. 
septembra ob 12.00 uri, bo 
škofijski romarski shod pri sv. 
Hieronimu na Nanosu.  

Molimo za naše mlade kristjane, ki želijo prejeti zakrament svete birme, in druge veroučence. 

Skavti vabijo k vpisu novih članov. 4. oktobra bodo prehodi in začetek skavtskega leta. 

Na voljo je koledar Vincencijeve zveze dobrote. 

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. 

20. september | nedelja  25. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družine Pujić, + Nevenka in Goran Prtenjača 

Ankaran  09.30 + Marija Fontanot ob r. d. 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 

21. september | ponedeljek  SV. MATEJ, APOSTOL, EVANGELIST 

Ankaran  19.00 + Ivan Peras, obl. 

22. september | torek  sv. Mavricij, mučenec 

Sv. Brida  19.00 po namenu, za družino 

23. september | sreda  sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik, redovnik 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

24. september | četrtek  bl. Anton M. Slomšek – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + David in Mira Jerman 

25. september | petek  sv. Sergij Radoneški menih 

Ankaran  19.00 + Katica Kovač, 30. dan 

26. september | sobota  sv. Kozma in Damijan, mučenca 

Ankaran 19.00 + Jože in Ljubomira Semič 

27. september | nedelja  26. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Pucer in Angelini 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Alojz Baša, obl. 
 


