
 

26. junij 2022 

13. NEDELJA MED LETOM 
 Bog kliče in nam za odgovor pušča 
svobodo. Ničesar ne delajmo iz 
prisile, vse iz ljubezni (sv. Frančišek 
Saleški). Z Bogom živimo, ko v 
zakramentu svetega zakona upo-
dabljamo skrivnost Kristusa in Cerkve, 
kot tudi v odločitvi za posvečeno 
življenje v duhovnem poklicu. 

Možnost za sveto spoved je v žup-
nijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure. 

Za čas počitnic mislimo tudi na 
duhovno okrepitev. 

Oratorij z glavno osebo sv. 
Ignacijem Loyolskim bo v 
zadnjem tednu avgusta. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu; v četrtek in petek obisk 
bolnikov. 

Vabljeni da bi pri sveti maši sku-
paj molili tudi po vaših namenih. 

Bodimo pozorni na svoje bližnje in o tistih, ki so v stiski, obvestimo Karitas. Še naprej vabljeni k 
zbiranju papirja za misijone 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. 

26. junij | nedelja  13. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Rosalia Beg, 40. dan, + Bruni Schimenti, obl. 

Ankaran  11.30 + starši in sorodniki Brezovšek 

27. junij | ponedeljek  sv. Ema Krška, kneginja 

Ankaran  19.00 + Šime Valčič, + iz družin Valčič in Čikarela 

28. junij | torek  sv. Irenej Lyonski, škof, mučenec 

Ankaran  19.00 + Severin Perič, obl. 
  + Celeste in Celestina Scherl 

29. junij | sreda  SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA 

Ankaran 19.00 v č. Mariji Pomočnici in sv. Janezu Bosku za svetost mladih 

30. junij | četrtek  sv. prvi mučenci rimske Cerkve 

Sv. Brida 17.00 + Jože in Hermina Puc 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za pokoj duše 

1. julij | petek  sv. Estera, svetopisemska žena – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Luka Jamšek 

2. julij | sobota  sv. Janez Frančišek Regis, duhovnik – prva sobota 

Ankaran  19.00 po namenu, s prošnjo Svetemu Duhu za tolažbo 

3. julij | nedelja  14. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Avgust in Katarina Ferčec 

Ankaran  11.30 za naše rajne (30) 
 


