
 

19. junij 2022 

12. NEDELJA MED LETOM 
 Jezus nas krepi na poti življenja s 
svojo navzočnostjo med nami v 
evharistiji in nam pomaga, da se 
moremo postaviti na pravo mesto 
z odpovedjo sebi, sprejetjem križa 
in hojo za njim. 

Možnost za sveto spoved je v žup-
nijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure. 

V soboto, 25. junija, bo 
vključitev v svetovni dan družin 
s srečanjem družin v župniji 
Koper – Sveti Marko pod 
naslovom: Družinska ljubezen: 
poklicanost in pot svetosti.  
Srečanje  se bo začelo ob 16.00, 
ob 16.30 molitvena ura za 
družine in ob 17.00 sveta maša, 
ki jo bo vodil škof Jurij Bizjak.  
Po maši sledi družabno 
srečanje. 

Za čas počitnic mislimo tudi na duhovno okrepitev. 

Oratorij z glavno osebo sv. Ignacijem Loyolskim bo v zadnjem tednu avgusta. 

Bodimo pozorni na svoje bližnje in o tistih, ki so v stiski, obvestimo Karitas. Še naprej vabljeni k 
zbiranju papirja za misijone 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. 

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 

20. junij | ponedeljek  sv. Adalbert, škof 

Ankaran  19.00 za blagoslov družine 

21. junij | torek  sv. Alojzij Gonzaga, redovnik 

Ankaran  19.00 v zahvalo za dar življenja 

22. junij | sreda  sv. Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca 

Ankaran 19.00 v č. Mariji Pomočnici in sv. Janezu Bosku za svetost mladih 

23. junij | četrtek  ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 

Sv. Brida 17.00 + Dino in Elvira Opara 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za blagoslov družine 

24. junij | petek  SRCE JEZUSOVO 

Ankaran  19.00 + Gvido Jurinčič 

25. junij | sobota  Marijino brezmadežno srce – DAN DRŽAVNOSTI 

Ankaran  19.00 + Justina Kocjančič 

26. junij | nedelja  13. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Rosalia Beg, 40. dan, + Bruni Schimenti, obl. 

Ankaran  11.30 + starši in sorodniki Brezovšek 
 


