
 

24. julij 2022 

17. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA 
 V poletnih nedeljah smo povabljeni 
k razmisleku o tem, kako naše 
Božje otroštvo živimo v 
vsakdanjem življenju. Danes je na 
vrsti povabilo k molitvi, ki se je 
učimo po Jezusovem zgledu in 
navodilu. Pozorni smo do naših 
starejših bratov in sester ter z 
velikodušnostjo hvaležni za srečno 
vožnjo. 

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. 

Na današnjo, četrto nedeljo v 
juliju, obhajamo drugi svetovni 
dan starih staršev in ostarelih z 
vodilno mislijo »Še v starosti 
rodijo sadove« (Ps 92,15).  

V večno življenje je prešel Renato Šterpin iz Ankarana. Naj mu Bog povrne za vsa dobra dela v 
življenju. 

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. 

Na današnji god sv. Krištofa se bomo zahvalili za srečno prevožene poti v preteklem letu in prosili za 
blagoslov voznikov in naših vozil ter v akciji MIVA darovali za prevozna sredstva misijonarjev. 

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 

25. julij | ponedeljek  SV. JAKOB, APOSTOL 

Ankaran  19.00 + Ana Bajt, 7. dan 
  za zdravje 

26. julij | torek  sv. Joahim in Ana, starši device Marije 

Ankaran  19.00 za zdravje 
  po namenu 

27. julij | sreda  sv. Gorazd, Kliment in dr. učenci sv. Cirila in Metoda 

Ankaran 19.00 + Renato Šterpin, 7. dan 
  za blagoslov pri delu 

28. julij | četrtek  sv. Viktor I., papež 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Rok Koželj ob r. d., + iz družine Antolin 
  v č. Mariji Pomočnici za razvozlanje vozlov 

29. julij | petek  sv. Marta, Marija in Lazar 

Ankaran  19.00 + Cirila Rojc, + iz družine Orel 

30. julij | sobota  sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Zdenko Kalizan, obl. 

31. julij | nedelja  18. NEDELJA MED LETOM – sv. Ignacij Loyolski 

Sv. Brida  08.00 + duh. Ivo Miklavc 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 + Jožica in Franci 
 


