
 

14. junij 2020 

11. NEDELJA MED LETOM – PRVO SVETO OBHAJILO 
 Bog skrbi za nas. Kliče nas, in če 
nas je poklical, nam tudi pomaga 
na poti. Hvaljeno in češčeno naj 
vedno bo! Presveto Rešnje Telo! 

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

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

»Jezus, potrebujemo te, pridi v 
naše srce!« Tako danes prosijo 
naši prvoobhajanci. Jezus ne 
prihaja le danes, ampak od tega 
dneva kolikor je le mogoče 
pogosto. Naj se njihovo in naše 
veselje ne konča, naj Jezus vedno 
prebiva v njihovih srcih in jih 
spodbuja k dobremu. Hvala še 
posebej katehistinji Barbari za 
spremljanje skozi vse leto in vsem, ki 
ste zavzeto sodelovali pri pripravi in 
današnji slovesnosti. 

Veroučno leto v sredo zaključuje šesti razred. 

V soboto je na Brezjah srečanje bolnikov in invalidov, letos na daljavo. Vabljeni, da bogoslužju sledite 
po prenosu na Radiu Ognjišče. Za zakrament svetega bolniškega maziljenja lahko prosite v domači 
župniji. 

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

V večno življenje je odšla Josipina Zajna iz Ankarana. 

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. 

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 

15. junij | ponedeljek  sv. Vid, mučenec 

Ankaran  19.00 + Vida Tomažič 

16. junij | torek  sv. Beno iz Meissna, škof 

Ankaran  19.00 + Francesco Bonifacio 

17. junij | sreda  sv. Albert, duhovnik 

Ankaran  19.00 + Katarina Kosirnik, obl. 

18. junij | četrtek  sv. Marko in Marcelijan, mučenca 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Josipina Zajna, 7. dan 
  + Ivanka Vreček 

19. junij | petek  SRCE JEZUSOVO 

Sv. Brida  18.00 + duhovnik Alojzij Vrbnjak 

Ankaran  19.00 + duhovnik Franc Raspor 

20. junij | sobota  Marijino brezmadežno Srce – Svetogorska Mati Božja 

Ankaran  19.00 + Ivanka in Ivan Ljubič 

21. junij | nedelja  12. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Alojz Baša 

Ankaran  11.00 v zahvalo za dar življenja 
 


