1. avgust 2021
18. NEDELJA MED LETOM
1. avgust | nedelja 18. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 v čast sv. Jožefu za varstvo družine
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 po namenu, v spravo
2. avgust | ponedeljek sv. Evzebij iz Vercellija, škof, Porcijunkula
Ankaran
19.00 + Zora Ceglar
+ sorodniki Hozjan, Sabotin in Slavic
3. avgust | torek sv. Konrad, redovnik
Ankaran
19.00 za otroke in vnuke
4. avgust | sreda sv. Janez Marija Vianney, zavetnik duhovnikov
Ankaran
19.00 + Milena Batista in + sorodniki
5. avgust | četrtek Marija Snežna (Nives)
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + starši Uranič in Rebernik
6. avgust | petek JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI – prvi petek
Ankaran
19.00 za zdravje
7. avgust | sobota sv. Sikst II., papež, mučenec – prva sobota
Ankaran
19.00 + Marica, Marija in Franc Hajdinjak
8. avgust | nedelja 19. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Mara Jerković in vsi, ki so skrbeli za cerkev
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Zdenka Jurdana, obl.

Kako naj v nas raste Božje
življenje? Tako, da z vero
prejemamo Jezusa v kruhu
življenja, svetem obhajilu in se
hranimo z Božjo besedo.
Za udeležbo pri bogoslužju
upoštevajmo
medsebojno
razdaljo in druge ukrepe za
zavarovanje zdravja.
Petek in sobota sta prva v mesecu,
v četrtek in petek obisk bolnikov.
Zadnji teden v avgustu od srede
naprej bo v naši župniji oratorij.
V večno bivanje je prešel Zdenko
Kalizan iz Ankarana. Naj mu Bog
obilno povrne za vsa dobra dela.
Vabljeni, da bi pri sveti maši
skupaj molili tudi po vaših
namenih.

Hvala za darove za vozila misijonarjev ob pretekli Krištofovi nedelji.
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.

