
 

26. julij 2020 

17. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 Na poti skozi življenje smo vedno 
znova postavljeni pred izbiro. 
Prosimo Boga za modrost, da 
bomo znali izbirati prav, da bomo 
našli zaklad in bo naš korak usmer-
jen k bližnjemu za dobra dela.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

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

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

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. 

Zahvalimo se Bogu za srečno prevožene poti v minulem letu in prosimo za blagoslov voznikov 
in vozil na priprošnjo sv. Krištofa. Vabljeni k darovanju za vozila misijonarjev. 

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 

27. julij | ponedeljek  sv. Gorazd, Kliment in dr. uč. sv. Cirila in Metoda 

Ankaran  19.00 + Slavko Stermečki, obl. 

28. julij | torek  sv. Viktor I., papež 

Ankaran  19.00 + Sonja in Janez Keber 

29. julij | sreda  sv. Marta, Lazarjeva sestra 

Ankaran  19.00 + Janez in Frančiška Rebernik 

30. julij | četrtek  sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Marija Fontanot, 7. dan 

31. julij | petek  sv. Ignacij Lojolski, duh. – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 + starši, brat in sestra Lah 

1. avgust | sobota  sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 za zdravje (družina Jaklič) 

2. avgust | nedelja  18. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Guerino, Zora in Alverino Fontanot 

Ankaran  11.00 po namenu 
 


