12. junij 2022
SVETA TROJICA: BOG OČE, SIN IN SVETI DUH
12. junij | nedelja SVETA TROJICA
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
10.00 + Marija Cunja, roj. Primožič
Ankaran
11.30 za naše rajne (29)
13. junij | ponedeljek sv. Anton Padovanski, redovnik, cerkv. učitelj
Ankaran
19.00 + Jožica Černigoj ob r. d.
14. junij | torek sv. Rihard, opat
Ankaran
19.00 + Gianfranco, obl. in + Janja Marzi
+ Francesco Bonifacio
15. junij | sreda sv. Vid, mučenec
Ankaran
19.00 + Josipina, obl. in + Marjan Zajna
za zdravje
16. junij | četrtek SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI
Sv. Brida
17.00 + Srečko Lorbek
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za razsvetljenje Svetega Duha
17. junij | petek sv. Albert Chmielowski, tretjerednik
Ankaran
19.00 + Feliks Puklavec, obl.
18. junij | sobota sv. Gregor Janez Barbarigo, škof
Ankaran
19.00 + duh. Ivo Miklavc
19. junij | nedelja 12. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
10.00 + Jože, obl. in + Ljubomira Semič
Ankaran
11.30 za zdravje

Bog Oče, Sin in Sveti Duh je en Bog
v treh osebah. Mi smo ustvarjeni
po Božji podobi in zato po njegovi
podobi tudi poklicani v občestvo.
Najlepša podoba našega občestva
z Bogom in med seboj je takrat, ko
se zberemo pri sveti evharistiji.
Možnost za sveto spoved je v župnijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure.
V četrtek je slovesni praznik Svetega
Rešnjega Telesa in svete Rešnje Krvi.
Slovesno obhajamo resnico, da je
Jezus med nami navzoč v sveti
evharistiji. Sveta maša je ob 17.00
uri pri Sv. Bridi in ob 19.00 uri v
Ankaranu. Po sveti maši bomo
prosili, naj Jezus blagoslovi naš kraj.
V soboto, 18. junija, bo romanje
starejših, bolnih in invalidov na
Brezje. Še so mogoče prijave.

V soboto, 25. junija, bo vključitev v svetovni dan družin s srečanjem družin v župniji Koper – Sveti
Marko ob 16.00 uri.
Za čas počitnic mislimo tudi na duhovno okrepitev.
Oratorij z glavno osebo sv. Ignacijem Loyolskim bo v zadnjem tednu avgusta.
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.

