
 

18. julij 2021 

16. NEDELJA MED LETOM 
 Jezus je naš dobri pastir. Daje 
nam dobro hrano Božje besede 
in svojega Rešnjega Telesa. Ob 
njem se lahko spočijemo na 
duši in telesu. 

Za udeležbo pri bogoslužju 
upoštevajmo medsebojno 
razdaljo in druge ukrepe za 
zavarovanje zdravja. Govorniku 
ob upoštevanju razdalje ni 
potrebno imeti maske. 

V soboto je 24. v mesecu, 
spomin Marije Pomočnice in 
god sv. Krištofa, priprošnjika 
za srečno vožnjo. 

V nedeljo, na Krištofovo nedeljo, 
bomo prosili za blagoslov naših 
prevoznih sredstev in darovali za 
vozila misijonarjev. 

Za prihodnjo nedeljo, blizu goda sv. Joahima in Ane, staršev Device Marije, je papež Frančišek razglasil 
svetovni dan starih staršev in ostarelih. Spomnili se jih bomo v molitvi. 

Med počitnicami najdimo čas tudi za branje. Na voljo je nova številka glasila Don Bosko. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve. 

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. 

18. julij | nedelja  16. NED. MED LETOM – sv. Elij iz Koštabone, diak., muč. 

Sv. Brida  08.00 + Mara Jerković 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 po namenu 

19. julij | ponedeljek  sv. Arsenij Veliki, puščavik 

Ankaran  19.00 + Franc Saksida, obl. 

20. juLij | torek  sv. Apolinarij, škof, mučenec 

Ankaran  19.00 + Ciril Gašpirc 

21. julij | sreda  sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 po namenu 

22. julij | četrtek  SV. MARIJA MAGDALENA, SVETOPISEMSKA ŽENA 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

23. julij | petek  SV. BRIGITA ŠVEDSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Ankaran  19.00 + Frane Tomšič 
  v čast Svetemu Duhu, za Božji blagoslov 

24. julij | sobota  sv. Krištof, mučenec – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 + Laura Viola, roj. Krmac, obl. 
  za blagoslov družine 

25. julij | nedelja  17. NED. MED LETOM – SV. JAKOB – KRIŠTOFOVA N. 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo za dar življenja Anica Likar 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Damir Gržinič 
 


