
 

4. julij 2021 

14. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nam ostaja blizu, četudi mu 
mi na njegovo ljubezen ne 
odgovarjamo vedno. Naj nam bo 
zgled tudi za našo potrpežljivost z 
bližnjimi. 

Za udeležbo pri bogoslužju 
upoštevajmo medsebojno 
razdaljo in druge ukrepe za 
zavarovanje zdravja. Govorniku 
ob upoštevanju razdalje ni 
potrebno imeti maske. 

Molimo za letošnje novomašnike. 
V nedeljo, 11. julija, bo v Bertokih 
nova maša. 

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. 
 
KRŠČANSKI ZAKON želita skleniti Aleš Mofardin iz župnije Koper – Sv. Marko in Anamarija Čičkovič 
iz župnije Ankaran. Prosimo zanju Božjega blagoslova! 

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 

5. julij | ponedeljek  SV. CIRIL IN METOD, SOZAVETNIKA EVROPE 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

6. juLij | torek  sv. Marija Goretti, mučenka 

Ankaran  19.00 za sprejetje Božje volje 

7. julij | sreda  sv. Anton Zaccharia, duhovnik, redovnik ustanovitelj 

Ankaran  19.00 za blagoslov pri delu 

8. julij | četrtek  sv. Gregor Grassi, škof 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + iz družin Škapin in Pohlen 

9. julij | petek  sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci 

Ankaran  19.00 + Jože ob r.d. in Hermina Puc 

10. julij | sobota  sv. Amalija, redovnica 

Ankaran  19.00 za blagoslov druzžine 

11. julij | nedelja  15. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Sandi Bandelj + sorodniki Angelini in Bandelj 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 po namenu 
 


