
 

3. julij 2022 

14. NEDELJA MED LETOM 
 Ker smo zaznamovani s Kristusom, 
križanim, in če se zanašamo nanj, 
prejemamo mir svojim dušam. 
Računajmo na Božje delovanje v 
našem življenju. Najdimo čas in 
prostor za tišino, prisluhnimo Božjemu 
glasu in se mu dajmo voditi. 

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

Za čas počitnic mislimo tudi na 
duhovno okrepitev. 

V petek so se z duhovnih vaj v 
Želimljem vrnili naši birmanci. Še 
naprej nje in vse druge mlade 
spremljajmo z molitvijo. 

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

Vabljeni da bi pri sveti maši skupaj 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. 

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) 

4. julij | ponedeljek  sv. Urh (Uroš), škof 

Ankaran  19.00 po namenu, za Marijino varstvo 

5. julij | torek  SV. CIRIL IN METOD, SOZAVETNIKA EVROPE 

Ankaran  19.00 po namenu, v čast Svetemu Duhu 

6. julij | sreda  sv. Marija Goretti, devica, mučenka 

Ankaran 19.00 + Julijana, Jolanda in Miroslav Pišek 

7. julij | četrtek  bl. Marija Romero Meneses, redovnica 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 po namenu 

8. julij | petek  sv. Akvila in Priscila, zakonca, mučenca 

Ankaran  19.00 + Margherita Bonifacio 

9. julij | sobota  sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci 

Ankaran  19.00 + Helena Jarc 

10. julij | nedelja  15. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za zdravje 

Ankaran  10.00 za razsvetljenje Svetega Duha in prave odločitve 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


