
 

30. avgust 2020 

22. NEDELJA MED LETOM 
 Pšenično zrno nagovarja tudi 
nas: če izgubimo svoje življenje 
zaradi Jezusa, ga bomo našli.  

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe. 

Ob nedeljah je v župnijski cerkvi 
sveta maša ob 9.30 in 11.00. 

Hvala za sodelovanje pri 
oratoriju, letos že drugič v 
sodelovanju več župnij s kraljico 
Estero in odkrivanju lepote, 
odgovornosti, zaupanja in 
hvaležnosti: animatorjem, 
staršem, vsem, ki ste pomagali 
skrito, tudi udeležencem in 
vsem, ki ste prispevali za 
uspešno izvedbo oratorija, 
zahvala za obljubljeno podporo 
tudi Občini Ankaran. 

Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov. 

Veroučno leto bomo začeli z enim tednom zamika, drugi cel teden v septembru. 

Od septembra naprej bo ob torkih ob 19.00 uri sveta maša pri Sv. Bridi. Ko bo spet mogoče, 
bo ob torkih ob 16.00 uri sveta maša v kapeli bolnišnice Valdoltra. 

Slovensko srečanje mladih v Stični bo letos po različnih krajih v soboto, 19. septembra, popoldne. 

Naši skavti vabijo k vpisu novih članov. 

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. 

 

30. avgust | nedelja  22. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Josip Janković, obl. 

Ankaran  09.30 za domovino, za pokojne člane SLS 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 

31. avgust | ponedeljek  sv. Nikodem, Jezusov uč. – spom. sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 + Anton Ceglar ob r. d. 

1. september | torek  sv. Egidij (Tilen), opat 

Sv. Brida  19.00 + Katica Kovač, 7. dan 

2. september | sreda  sv. Antonin, mučenec 

Ankaran  19.00 za blagoslov v šolskem letu 

3. september | četrtek  sv. Gregor Veliki, papež 

Sv. Mihael  12.00 + Anita Saksida, pogrebna 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 po namenu 

4. september | petek  sv. Rozalija Sicilska, dev., spok. – prvi petek 

Ankaran  19.00 v zahvalo za srečen zakon 

5. september | sobota  sv. Terezija iz Kalkute – prva sobota 

Ankaran 19.00 za Božje varstvo 

6. september | nedelja  23. NEDELJA MED LETOM - ANGELSKA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Jožica Černigoj 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 
 


