
 

6. junij 2021 

10. NEDELJA MED LETOM 
 Vera nas krepi, da moremo prav 
odgovarjati na izzive vsakdanjega 
življenja in dogodkov okrog nas. 
Prejeli smo dar odrešenja, zato 
hvaležni iščimo in izpolnjujmo 
Božji načrt z nami – Božjo voljo. 

Glede na varnostne ukrepe se v 
Ankaranu bogoslužja lahko 
udeleži 100 oseb, oz. družin, 
pri Sv. Bridi 40. 

Vabljeni k spremljanju svete 
maše tudi po spletu. Bližnjica 
do Youtube kanala je na 
https://ankaran.donbosko.si/. 

Verouk je po urniku. 
Spremljajmo veroučence in 
njihove družine z molitvijo. 
Prihodnjo nedeljo je praznik 
prvega svetega obhajila, ki bo 
med sveto mašo ob 11.00 uri. 
Hvala družinam prvoobha-
jancev za ureditev cerkve in 
okolice. 

V ponedeljek po sveti maši sestanek Karitas. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve. 

V nedeljo, 20. junija, se bomo zahvalili za Božje varstvo v 30 letih samostojne Slovenije in zaključili 
veroučno leto. 

V večno bivanje je odšla Marija Batič, dolgoletna gospodinja v naši župniji. Naj ji Bog obilno povrne 
za vse dobro. 

Bodimo pozorni na stisko bližnjega, kadar je potrebno, obvestimo Karitas. Še naprej vabljeni k 
zbiranju papirja za pomoč misijonom v Afriki. 

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse 
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Molimo za nove duhovne poklice. 

6. junij | nedelja  10. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Suzana Corsaro 

Ankaran  09.30 za zdravje, + starši Murković in Lepen 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 

7. junij | ponedeljek  sv. Robert Newminstrski, opat 

Ankaran  19.00 + Vincencij Pešelj 
  za naše rajne (10) 

8. junij | torek  sv. Viljem Angleški, škof 

Ankaran  19.00 za zdravje in ohranitev vere v družinah 
  + Ciril Gašpirc 

9. junij | sreda  sv. Primož in Felicijan, mučenca 

Ankaran  19.00 za duše v vicah 
  + Ciril Gašpirc 

10. junij | četrtek  sv. Bogumil Poljski, škof 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za blagoslov v družini 
  za duše v vicah 

11. junij | petek  SRCE JEZUSOVO 

Ankaran  19.00 + Marinka in Jože Gregorič 
  za naše rajne (11)   

12. junij | sobota  Marijino brezmadežno srce 

Ankaran  19.00 + Dragica Celcer, 30. dan 
  za naše rajne (12) 

13. junij | nedelja  11. NEDELJA MED LETOM – PRVO SV. OBHAJILO 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Ankaran  11.00 za Božje varstvo in zdravje v družini 
 

https://ankaran.donbosko.si/

