
 

17. julij 2022 

16. NEDELJA MED LETOM 
 Ko sprejemamo Boga v svoje 
življenje, se zavedamo, da je on tisti, 
ki nas je prvi povabil in nam v 
Jezusu sam dal zgled, kako prav 
uravnavati medsebojne odnose. 

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. 

V soboto ob 18.00 uri je v cerkvi 
Sv. Bride ob godu svetnice sveta 
maša v italijanskem jeziku. 

Prihodnjo nedeljo je tudi god sv. 
Krištofa. Prosili bomo za 
blagoslov voznikov in naših vozil 
ter v akciji MIVA darovali za 
prevozna sredstva misijonarjev. 

V večno življenje sta prešla Oskar Fritz in Ana Bajt iz Ankarana. Naj jima Bog obilno povrne za vsa 
dobra dela v življenju. V petek po sveti maši zakonska skupina vabi k skupni molitvi za oba pokojna. 

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. 

 

OKLICI – Sara Pegan in Goran Davidović 

17. julij | nedelja  16. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Marija in Alverino Fontanot, Marija Celeste Ugrin 

Ankaran  11.30 za družino 

18. julij | ponedeljek  bl. Elij iz Koštabone, diakon, mučenec 

Sv. Brida 10.00 + Ana Bajt, pogrebna 

Ankaran  19.00 po namenu 

19. julij | torek  sv. Arsenij Veliki, puščavnik 

Ankaran  19.00 + Franc Saksida, obl 

20. julij | sreda  sv. Marjeta Antiohijska, mučenka 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

21. julij | četrtek  sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Almira Kodelja, obl. 

22. julij | petek  SV. MARIJA MAGDALENA, OZNANJEVALKA APOSTOLOM 

Ankaran  19.00 + Oskar Fritz, 7. dan 

23. julij | sobota  SV. BRIGITA ŠVEDSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Sv. Brida 18.00 za žive in pokojne vaščane (IT) 

Ankaran  19.00 + Ivanka in Ludvik Hrovat 

24. julij | nedelja  17. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Slavko Stupar ob r. d. 

Ankaran  10.00 v č. sv. Janezu Pavlu II. za Božje varstvo in zdravje mame Marije in moža Marjana 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


