
 

7. junij 2020 

SVETA TROJICA 
 Bog, eden v treh osebah, je 
polnost življenja in veselja v 
razdajajoči se ljubezni. Zahvaljuj-
mo se mu, ker z nami sklepa 
zavezo, ki je nikoli ne bo prelomil. 

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

Ob nedeljah v župnijski cerkvi 
sveti maši ob 9.30 in 11.00. 

Veroučno leto danes zaključuje 
prvi razred, jutri deveti in v sredo 
drugi razred. 

V četrtek je slovesni praznik 
Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. 
Sveta maša ob 19.00 uri. Po maši 
bomo prosili za blagoslov naše 
župnije. 

Prihodnjo nedeljo pri sveti maši 
ob 11.00 bo praznik prvega 
svetega obhajila. Molimo za naše 
prvoobhajance! 

Hvala staršem prvoobhajancev in prvoobhajancem, ki so očistili in osvežili cerkev in okolico. 

Mesec junij je posebej namenjen pobožnosti do Srca Jezusovega in razmišljanju ob vrtnicah. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

V molitev vključimo zahvalo za vse prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. Vabljeni 
tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

7. junij | nedelja  SVETA TROJICA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Franc Bole, v zahvalo 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

8. junij | ponedeljek  sv. Viljem Angleški, škof 

Ankaran  19.00 + Rosalia Scheriani, obl. 

9. junij | torek  sv. Primož in Felicijan, mučenca 

Ankaran  19.00 + Joško Peruzin, 7. dan 

10. junij | sreda  sv. Bogumil Poljski, škof 

Ankaran  19.00 po namenu 

11. junij | četrtek  SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 po namenu 
  + Jožica Černigoj ob r. d. 

  za žive in pokojne župljane 

12. junij | petek  sv. Bonifacij, škof, mučenec – prvi petek 

Sv. Brida  18.00 + duhovnik Alojzij Vrbnjak 

Ankaran  19.00 za naše rajne (49) 

13. junij | sobota  sv. Norbert, škof – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Marija Cunja, roj. Primožič, obl. 

14. junij | nedelja  11. NEDELJA MED LETOM – PRVO SVETO OBHAJILO 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Jožica Černigoj ob r. d. 

Ankaran  11.00 za prvoobhajance 
 


