
 

21. junij 2020 

12. NEDELJA MED LETOM 
 Bog skrbi za nas. Naučimo se 
od njega, kako skrbeti drug za 
drugega. Ne bojmo se, če 
zaradi prijateljstva z Jezusom 
doživljamo nasprotovanja.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

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

V Sloveniji bo posvečenih 6 novih 
diakonov in 7 novih duhovnikov: 

Redovnik: Rok Vinko Žlender, lazarist, 
Nadškofija Ljubljana: Janez Potisek 
iz župnije Dol pri Ljubljani, Anže 
Cunk iz župnije Sv. Lovrenc-Kokrica, 
Martin Leban iz župnije Jesenice, 
Matej Rus iz župnije Šentvid pri 
Stični ter Tilen Oberwalder Zupanc 
iz župnije Jarše; Škofija Novo 
mesto:  Blaž Franko iz župnije 
Šentjernej. 

Vabljeni na diakonsko posvečenje v četrtek, 25. junija, ob 10.00 v stolnici. V diakona bo posvečen Tilen 
Kocjančič iz župnije Bertoki. 

Danes se za dar prvega svetega obhajila zahvaljujejo naši tretješolci. Naj bo tudi njihovo srce polno 
ljubezni Jezusovega srca! 

V večno bivanje pri Bogu je odšel Feliks Puklavec. Naj mu Bog obilno povrne za vsa dobra dela v 
življenju. 

Molimo za domovino ob prazniku državnosti in ob občinskem prazniku Občine Ankaran, da bi vsi z 
zavzetostjo iskali skupno dobro. 

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. 

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 

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

Ankaran  19.00 za blagoslov družine 

23. junij | torek  sv. Jožef Cafasso, redovnik 

Ankaran  19.00 + Celeste in Celestina Scerl 

24. junij | sreda  ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 

Sv. Brida  14.00 + Feliks Puklavec, pogrebna 

Ankaran  19.00 + Marko Modrić, obl. 

25. junij | četrtek  sv. Viljem iz Vercellija – DAN DRŽAVNOSTI 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

26. junij | petek  sv. Ciril Aleksandrijski, škof, cerkveni učitelj 

Sv. Brida  18.00 + Feliks Puklavec, 7. dan 

Ankaran  19.00 za naše rajne (51) 

27. junij | sobota  sv. Ema Krška, kneginja 

Ankaran  19.00 + Joško Peruzin, 30. dan 
  za zdravje, v čast Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 
28. junij | nedelja  13. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + starši Murković in Lepen in + sorodniki 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 
 


