5. junij 2022
BINKOŠTI
5. junij | nedelja BINKOŠTI
Sv. Brida
08.00 + iz družine Krbavčič
Ankaran
10.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.30 za zdravje
Sv. Duh
16.00 + duh. Ivo Miklavc
6. junij | ponedeljek MARIJA MATI CERKVE – BINKOŠTNI PONEDELJEK
Ankaran
19.00 + Bogomila in Stanko Škapin
7. junij | torek sv. Robert Newminstrski, opat
Ankaran
19.00 + Rosalia Scheriani
+ Marija Kocjančič
8. junij | sreda sv. Viljem Angleški, škof
Ankaran
19.00 za rajne (27)
9. junij | četrtek sv. Primož in Felicijan, mučenca
Sv. Brida
17.00 + Anton Nadoh
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za naše rajne (28)
10. junij | petek sv. Bogumil Poljski, škof
Ankaran
19.00 + duh. Ivo Miklavc
11. junij | sobota sv. Barnaba, apostol
Ankaran
19.00 + Ivan in Ivanka Ljubič
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)

Pri birmi smo ali še bomo prejeli
potrditev darov Svetega Duha, ki jih
imamo že od krsta. Prosimo za
razsvetljenje naše pameti, da
bomo ravnali prav in z dejanji in
pravo besedo dobro pričevali, da
smo odrešeni.
Zaključujemo veroučno leto. Hvala
katehistinjam in staršem za
sodelovanje. Po maši je podelitev
spričeval, pa tudi skavti imajo
povedati in pokazati kaj zanimivega.
Možnost za sveto spoved je v župnijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure.
Ob 16.00 uri sveta maša pri
Svetem Duhu nad Podkrajem.
Odhod je ob 14.00 uri izpred
cerkve, oziroma po dogovoru.
Letos bomo še posebej molili za
pokojnega duhovnika Iva Miklavca.

V soboto, 18. junija, bo romanje starejših, bolnih in invalidov na Brezje. Kdor bi se želel udeležiti,
naj se prijavi čimprej.
V soboto, 25. junija, bo vključitev v svetovni dan družin s srečanjem družin v župniji Koper – Sveti
Marko ob 16.00 uri.
V letošnjem letu bodo posvečeni štirje novomašniki (3 iz Ljubljane, 1 iz Novega mesta) in en diakon.
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.

