22. avgust 2021
21. NEDELJA MED LETOM
22. avgust | nedelja 21. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + iz družine Jerman
Ankaran
09.30 + Emilija in Edvin Maršič
Ankaran
11.00 za žive in pokojne župljane
23. avgust | ponedeljek sv. Roza iz Lime, devica, redovnica
Ankaran
19.00 + Nada Fritz, obl., + Janja Marzi ob r. d.
24. avgust | torek SV. JERNEJ, APOSTOL – spomin Marije Pomočnice
Ankaran
19.00 + Ivo Prassel, + sorodniki
25. avgust | sreda sv. Ludvik IX. Francoski, kralj
Ankaran
19.00 po namenu, za zdravje
+ Rok Koželj, obl., za Božje varstvo družine
26. avgust | četrtek sv. Ivana Bichier, red. ustanoviteljica
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družin Pavalec in Boštjančič
27. avgust | petek sv. Monika, mati sv. Avguština
Ankaran
19.00 za zdravje vseh iz družin Kavčič, Lampe in Poklar, + sorodniki
28. avgust | sobota sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje
29. avgust | nedelja 22. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Josip Janković, obl.
Ankaran
09.30 + Anita Saksida, obl.
Ankaran
11.00 za žive in pokojne župljane

Jezus ima besede večnega
življenja, še več, samega sebe
nam podarja, da bi imeli življenje.
Vedno znova obnovimo odločitev,
da želimo odgovarjati na njegovo
ljubezen do nas.
Za udeležbo pri bogoslužju
skrbno upoštevajmo svetovane
ukrepe za zavarovanje zdravja.
Oratorij z naslovom »Originalen
sem« z bl. Carlom Acutisom bo v
naši župniji od četrtka, 26. do
sobote, 28. avgusta z zaključkom
v nedeljo, 29. avgusta. Še so
mogoče prijave prek spletnega
obrazca na župnijski spletni
strani. Molimo za vse, ki darujejo
svoj čas za naše otroke. Vabljeni,
da bi tudi kot širše občestvo
župnije prispevali za oratorij.

Vpisovanje k verouku bo v tednu od 5. septembra, začetek verouka s 13. septembrom.
Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih.
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.

