11. julij 2021
15. NEDELJA MED LETOM
11. julij | nedelja 15. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Sandi, + sorodniki Bandelj in Angelini
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 za milost svetega krsta
12. julij | ponedeljek sv. Mohor, škof in Fortunat, diakon, muč.
Ankaran
19.00 + Anita Saksida ob r. d.
13. juLij | torek sv. Henrik II., cesar
Ankaran
19.00 za naše rajne (19)
14. julij | sreda sv. Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj
Ankaran
19.00 za naše rajne (20)
15. julij | četrtek sv. Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Ivan ob r. d. in + Hermina Puc
16. julij | petek Karmelska Mati Božja
Ankaran
19.00 + Marija Fontanot, obl.
17. julij | sobota sv. Aleš, spokornik
Sv. Brida
18.00 za žive in + vaščane (IT)
Ankaran
19.00 + nadškof Alojz Uran
18. julij | nedelja 16. NED. MED LETOM – sv. Elij iz Koštabine, diak., muč.
Sv. Brida
08.00 + Mara Jerković
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 po namenu

Bog nas kliče in nas pošilja po
dva in dva. In, kjer sta dva ali so
trije zbrani v njegovem imenu,
tam je Jezus med njimi. Na poti
našega življenja z medsebojno
povezanostjo pričujmo za
Božjo ljubezen do nas.
Za udeležbo pri bogoslužju
upoštevajmo
medsebojno
razdaljo in druge ukrepe za
zavarovanje zdravja. Govorniku
ob upoštevanju razdalje ni
potrebno imeti maske.
Molimo za naše skavte, ki danes
zaključujejo skupni letni tabor ob
30. letnici skavtov v Ankaranu.
V soboto je ob 18.00 uri pri Sv.
Bridi sveta maša v italijanskem
jeziku ob prazniku svete Brigite.

Med počitnicami najdimo čas tudi za branje. Na voljo je nova številka glasila Don Bosko.
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.

