
 

19. julij 2020 

16. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nas s svojim zgledom uči 
potrpežljivosti in nam po 
Svetem Duhu pomaga pri 
razločevanju, kaj je prav. 
Odprimo srce, da nas bo mogel 
prav voditi skozi življenje.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

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

V soboto ob 17.00 bo pri sv. Bridi 
sveta maša v italijanskem jeziku 
ob prazniku zavetnice cerkve sv. 
Brigite Švedske. 

Prihodnjo nedeljo se bomo Bogu 
zahvalili za srečno prevožene poti 
v minulem letu ter prosili za 
blagoslov na priprošnjo sv. 
Krištofa. Ob tej priložnosti vabljeni 
k darovanju za vozila misijonarjev. 

Oratorij z glavno osebo svetopisemsko kraljico Estero bo od srede, 26., do nedelje, 30. avgusta. 

V večno življenje je okrepljena s svetimi zakramenti odšla Marija Fontanot iz Ankarana. Naj ji Bog obilno 
povrne za vsa dobra dela v življenju, v imenu župnije pa zahvala za vso dolgoletno skrb za našo cerkev. 
V ponedeljek po sveti maši vabljeni k skupni molitvi za pokojno in njene domače v župnijsko cerkev. 

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. 

19. julij | nedelja  16. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družine Krbavčič 

Ankaran  09.30 + Josip in Marija Barak, + Helga Poklepović 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 

20. julij | ponedeljek  sv. Marjeta Antiohijska, mučenka 

Ankaran  19.00 za družino, v dober namen 

21. julij | torek  sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkveni učitelj 

Sv. Brida  13.00 + Marija Fontanot, pogrebna 

Ankaran  19.00 + duhovnik Ludvik Počivavšek, obl. 

22. julij | sreda  SV. MARIJA MAGDALENA, SVETOPISEMSKA ŽENA 

Ankaran  19.00 za naše rajne (51) 

23. julij | četrtek  SV. BRIGITA ŠVEDSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Jakob, Antonija in Nives Gorela 

24. julij | petek  sv. Krištof, mučenec – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 za rajne (52) 

25. julij | sobota  SV. JAKOB STAREJŠI, APOSTOL 

Sv. Brida  17.00 (IT) za žive in + vaščane 

Ankaran  19.00 + Laura Viola, roj. Krmac, obl. 

26. julij | nedelja  17. NEDELJA MED LETOM, sv. Joahim in Ana 

Sv. Brida  08.00 + Slavka Zdravje, obl, v zahvalo 

Ankaran  09.30 za Božji blagoslov in varstvo 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 
 


