27. junij 2021
13. NEDELJA MED LETOM
27. junij | nedelja 13. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + starši Kolenko
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek
28. junij | ponedeljek sv. Irenej Lyonski, mučenec
Ankaran
19.00 + Jakob Šenk, obl.
29. junij | torek SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA
Ankaran
19.00 + Šime Valčič, + iz družine Čikarela
30. junij | sreda sv. Oton Bamberški, škof – spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 + Marinka in Jože Gregorič
1. julij | četrtek sv. Estera, svetopisemska žena
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Jožica Černigoj, + Marija Fontanot
2. julij | petek sv. Janez Frančišek Regis, duhovnik – prvi petek
Ankaran
19.00 + Zora Ceglar
3. julij | sobota SV. TOMAŽ, APOSTOL – prva sobota
Ankaran
19.00 za naše rajne (19)
4. julij | nedelja 14. NEDELJA MED LETOM – ned. Slovencev po svetu
Sv. Brida
08.00 + Mara Jerković
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 za blagoslov družin Čendak in Lakošeljac

Bog je življenje ljubeči Gospod.
Želi, da bi imeli življenje in bi ga
imeli v obilju. Ne le telesno, predvsem naj v Božjem objemu živi in
v polnosti obstaja naša duša.
Rešuje nas vera, ki je v upanju.
Glede na varnostne ukrepe se v
Ankaranu in pri Sv. Bridi
bogoslužja lahko udeleži 100
oseb, oz. družin upoštevajoč
medsebojno razdaljo 1,5 m.
Govorniku ob upoštevanju
razdalje ni potrebno imeti maske.

V torek je praznik svetih
apostolov Petra in Pavla, ko
škofje posvečujejo novomašnike.
Trije so iz ljubljanske nadškofije,
po eden iz novomeške in koprske
škofije ter iz redov minoritov in
kapucinov. V duhovnika bo v torek ob 17.00 uri v koprski stolnici posvečen Tilen Kocjančič iz Bertokov.
Petek in sobota sta prva v mesecu; v četrtek in petek obisk bolnikov.
Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve.
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.

