13. junij 2021
11. NEDELJA MED LETOM – PRVO SVETO OBHAJILO
13. junij | nedelja 11. NEDELJA MED LETOM – PRVO SV. OBHAJILO
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič
Ankaran
11.00 za Božje varstvo in zdravje v družini
14. junij | ponedeljek sv. Rihard, opat
Ankaran
19.00 + Jožica Černigoj ob r. d.
za naše rajne (13)
15. junij | torek sv. Vid, mučenec
Ankaran
19.00 + Branka Jurhar
+ Ciril Gašpirc
16. junij | sreda sv. Beno iz Meissna, škof
Ankaran
19.00 + starši Brezočnik
+ Ciril Gašpirc
17. junij | četrtek sv. Albert, tretjerednik
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Feliks Puklavec, obl.
po namenu družine
18. junij | petek sv. Gregor Janez Barbarigo, škof
Ankaran
19.00 + Ciril Gašpirc
za naše rajne (14)
19. junij | sobota sv. Nazarij, prvi koprski škof
Ankaran
19.00 + Ika Modrić, 30. dan
za naše rajne (15)
20. junij | nedelja 12. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Josip, obl. in Marija Barak, + Helga Poklepović
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Stanko Pavletič in + iz družine Pavletič

Bog je v nas zasejal seme večnega
življenja in nam dal možnost, da
njegovo delo pokažemo v
življenju. Sodelujmo s prejetimi
darovi, zahvaljujmo se zanje in se
dajmo voditi Božji besedi.
Glede na varnostne ukrepe se v
Ankaranu bogoslužja lahko
udeleži 100 oseb, oz. družin,
pri Sv. Bridi 40.
Vabljeni k spremljanju svete
maše tudi po spletu. Bližnjica
do Youtube kanala je na
https://ankaran.donbosko.si/.
Verouk je po urniku. Prihodnjo
nedeljo bomo pri sveti maši ob
9.30 sklenili veroučno leto.
Hvala vsem, ki ste sodelovali in
pomagali pri slovesnosti
prvega svetega obhajila.

Prihodnjo nedeljo se bomo
zahvalili za Božje varstvo v 30
letih samostojnosti naše države in blagoslovili zastave. Prinesite jih tudi od doma.
Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve.
V nedeljo, 20. junija, se bomo zahvalili za Božje varstvo v 30 letih samostojne Slovenije in zaključili
veroučno leto.
Bodimo pozorni na stisko bližnjega, kadar je potrebno, obvestimo Karitas. Še naprej vabljeni k
zbiranju papirja za pomoč misijonom v Afriki.
Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Molimo za nove duhovne poklice.

