
 

25. julij 2021 

17. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 Jezus nam daje hrano za 
življenje, samega sebe. Ne le 
kruh, pač pa tudi besedo in vse, 
kar potrebujemo. Iz tistega 
malo, kar prinašamo, nam daje 
neizmerno veliko bogastvo. 

Za udeležbo pri bogoslužju 
upoštevajmo medsebojno 
razdaljo in druge ukrepe za 
zavarovanje zdravja. 

Danes molimo tudi za naše 
stare starše in druge ostarele. 
Naslov sporočila papeža 
Frančiška za današnji dan je: 
»Jaz sem s teboj vse dni.« 

V večno bivanje je prešel 
Ferdinand Jurjavčič iz Ankarana. 
Naj mu Bog obilno povrne za vsa 
dobra dela. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

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. 

Prosimo za blagoslov naših prevoznih sredstev in tistih, ki jih uporabljamo. Vabljeni k darovanju za 
vozila misijonarjev. 

25. julij | nedelja  17. NED. MED LETOM – SV. JAKOB – KRIŠTOFOVA N. 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo za dar življenja Anica Likar 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Damir Gržinič 

26. julij | ponedeljek  sv. Joahim in Ana, starši Device Marije 

Ankaran  19.00 v zahvalo za zdravje otrok, + Ana Uranič 

27. juLij | torek  sv. Gorazd, Kliment idr. učenci sv. Cirila in Metoda 

Ankaran  19.00 + Johana Maglica, roj. Čendak 

28. julij | sreda  sv. Viktor I., papež 

Ankaran  19.00 za zdravje in pravo pamet 

29. julij | četrtek  sv. Marta, Marija in Lazar 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Jože in Ljubomira Semič 

30. julij | petek  sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Ferdinand Jurjavčič, 7. dan 

31. julij | sobota  sv. Ignacij Lojolski, duhovnik - spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 po namenu 

1. avgust | nedelja  18. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 v čast sv. Jožefu za varstvo družine 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 po namenu, v spravo 
 


