
 

15. avgust 2021 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
 Marija, poveličana v nebesih, 
nam kaže, da je naš duhovni boj 
že dobljen, če se pridružimo 
Jezusu Odrešeniku, vstalemu 
od mrtvih. Bog je tudi v našem 
življenju storil velike reči! 

Za udeležbo pri bogoslužju 
skrbno upoštevajmo svetovane 
ukrepe za zavarovanje zdravja. 

Popoldne vabljeni na romanje na 
k Mariji vnebovzeti na Zvroček, 
kjer bo 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. 

V večno življenje je odšla Cvetka Santin iz Ankarana. Naj ji Bog povrne za vsa dobra dela v življenju. 

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. 

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 

16. avgust | ponedeljek  sv. Rok, spokornik 

Ankaran  19.00 + Marija Šav, obl. 

17. avgust | torek  sv. Evzebij, papež, mučenec 

Ankaran  19.00 za otroke in vnuke 

18. avgust | sreda  sv. Helena (Alenka), cesarica 

Ankaran  19.00 + Cvetka Santin, 7. dan 

19. avgust | četrtek  sv. Janez Eudes, duhovnik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Joakim in Ana Ferran, + iz družine Marinac 

20. avgust | petek  sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Ferdinand Jurjavčič, 30. dan 

21. avgust | sobota  sv. Pij X., papež 

Ankaran  19.00 + iz družin Ražman in Rakar 

22. avgust | nedelja  21. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družine Jerman 

Ankaran  09.30 + Emilija in Edvin Maršič 

Ankaran  11.00 za žive in pokojne župljane 
 


