
 

9. avgust 2020 

19. NEDELJA MED LETOM 
 Bog ni v viharju, pač pa v tišini. 
Močnejši je od pretresov 
našega sveta, Jezus nas je 
enkrat za vselej odrešil. 
Vodovje smrti premaguje kot 
vstali od mrtvih. Odprimo 
srca, da nam lahko nakloni mir 
in da slišimo Marijino naročilo: 
»Karkoli vam reče, storite.«  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

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

Oratorij z glavno osebo 
svetopisemsko kraljico Estero 
in geslom »Zaupam, zato si 
upam« bo od srede, 26., do 
nedelje, 30. avgusta. Prijave in 
podrobnejše informacije pri 
župniku. 

V soboto je slovesni praznik Marijinega vnebovzetja. Obnavljamo posvetitev Mariji, romamo 
v Marijina božjepotna svetišča. Svete maše kot ob nedeljah, popoldne vabljeni k romanju na 
Zvroček. Sveta maša je ob 18.00 uri. Kdor želi, je možnost prevoza. Slovenska sveta maša v 
Starih Miljah je ob 12.00 uri. 

V neurju v ponedeljek, 3. avgusta, je strela napravila precej škode na elektroniki v cerkvi. 
Hvala Bogu smo lani strokovno uredili strelovod, sicer bi bile posledice še hujše. 

V večno življenje je odšla Roža Tonel iz Hrvatinov. Naj ji Bog povrne za vse 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. 

9. avgust | nedelja  19. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za zdravje Ana Likar 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

10. avgust | ponedeljek  SV. LOVRENC, DIAKON, MUČENEC 

Ankaran  19.00 za blagoslov družine 

11. avgust | torek  sv. Klara, devica, redovna ustanoviteljica 

Ankaran  19.00 v zahvalo v čast sv. Antonu Padovanskemu 

12. avgust | sreda  sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica 

Ankaran  19.00 v zahvalo za dar življenja 

13. avgust | četrtek  sv. Janez Berhmans, redovnik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 živi in + iz družine Šav 

14. avgust | petek  sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec 

Ankaran  19.00 + Nada Fritz, obl. 

15. avgust | sobota  MARIJINO VNEBOVZETJE 

Sv. Brida  08.00 + Kristina in Franc Kolenko 

Ankaran  09.30 + starši Janez in Magdalena Košnik 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 

Zvroček 18.00 za žive in pokojne župljane 

16. avgust | nedelja  20. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Gianfranco in Janja Marzi 

Ankaran  09.30 + Oskar Bajt, obl. 

Ankaran  11.00 po namenu 
 


