
 

10. julij 2022 

15. NEDELJA MED LETOM 
 Prva zapoved je ljubiti Boga z vsem 
srcem, vso močjo in vsem 
mišljenjem. Druga pa je njej enaka: 
ljubiti svojega bližnjega kakor 
samega sebe. Iščimo Gospoda in 
oživelo bo naše srce. 

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

Za čas počitnic mislimo tudi na 
duhovno okrepitev. 

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

Vabljeni da bi pri sveti maši sku-
paj molili tudi po vaših namenih. 

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. 

10. julij | nedelja  15. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za zdravje 

Ankaran  10.00 za razsvetljenje Svetega Duha in prave odločitve 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 

11. julij | ponedeljek  SV. BENEDIKT, OPAT, ZAVETNIK EVROPE 

Ankaran  19.00 živi in + iz družine Kastelic 

12. julij | torek  sv. Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca 

Ankaran  19.00 + Anita Saksida, ob r. d. 

13. julij | sreda  sv. Henrik, cesar 

Ankaran 19.00 + Robert Fajdiga, obl., + Šteljo Ražman 

14. julij | četrtek  sv. Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + duh. Ivo Miklavc 

15. julij | petek  sv. Bonaventura, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu, po namenu 

16. julij | sobota  Karmelska Mati Božja 

Ankaran  19.00 + nona Ana, + Joško Valčič, + oče Viktor 

17. julij | nedelja  16. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Marija in Alverino Fontanot, Marija Celeste Ugrin 

Ankaran  11.30 za družino 
 


