
 

8. avgust 2021 

19. NEDELJA MED LETOM 
 Naš Bog je Bog živih in tudi 
nam daje življenje po svojem 
Sinu Jezusu, ki je zaradi nas 
postal ranljiv. Izročil se je 
našim grešnim rokam in nam 
pokazal, kdo je pravi vir življenja. 

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

Prihodnjo nedeljo je praznik 
Marijinega vnebovzetja. Poleg 
svetih maš v župniji kot ob 
nedeljah romamo tudi na 
Zvroček, kjer je sveta maša ob 
18.00 uri. 

Oratorij bo v naši župniji od 
četrtka, 26. do sobote, 28. 
avgusta z zaključkom v nedeljo, 
29. avgusta. Vabljeni k prijavam. 
Molimo za vse, ki darujejo svoj 
čas za naše otroke. 

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. 

8. avgust | nedelja  19. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Mara Jerković in vsi, ki so skrbeli za cerkev 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Zdenka Jurdana, obl. 

9. avgust | ponedeljek  SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (EDITH STEIN), SOZAVETNICA EVROPE 

Ankaran  19.00 + Oskar Bajt, obl., + Jože in Marinka Gregorič 

10. avgust | torek  SV. LOVRENC, DIAKON, MUČENEC 

Ankaran  19.00 + Zdenko Kalizan, 7. dan 
  po namenu, za razumevanje 

11. avgust | sreda  sv. Klara (Jasna), dev, redovna ustanoviteljica 

Ankaran  19.00 v zahvalo za zakrament zakona 
  v zahvalo 

12. avgust | četrtek  sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v zahvalo za dar življenja 
  + Karel Pivk 

13. avgust | petek  sv. Janez Berhmans, redovnik 

Ankaran  19.00 za ozdravitev 

14. avgust | sobota  sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec 

Ankaran  19.00 + Ljubomira, obl., in Jože Semič 

15. avgust | nedelja  MARIJINO VNEBOVZETJE 

Sv. Brida  08.00 + iz družin Grgič in Renčelj 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + sorodniki 

Zvroček 18.00 romanje k Mariji Vnebovzeti 
 


