
 

31. julij 2022 

18. NEDELJA MED LETOM 
 Bog je naše pribežališče. V Jezusu, 
vstalem od mrtvih, smo oblekli 
novega človeka. Pravo bogastvo in 
sreča je v povezanosti z njim in med 
seboj, ko vse, kar imamo, 
uporabljamo v večjo Božjo slavo. 

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

Za čas počitnic mislimo tudi na 
duhovno okrepitev. 

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

Oratorij z glavno osebo sv. 
Ignacijem Loyolskim bo od srede 
24. avgusta. 

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

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. 

Hvala za darove zbrane ob nedelji sv. Krištofa za prevozna sredstva za naše misijonarje. Še vedno 
lahko darujete v cerkvi ali nakažete na Misijonsko središče Slovenije. 

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. 

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 

1. avgust | ponedeljek  sv. Alfonz Ligvorij, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Radivoj Baša 
  + starši Sabotin in Hozjan, + brat Stanko 

2. avgust | torek  sv. Evzebij iz Vercellija, škof 

Ankaran  19.00 + iz družine Kalizan 
  za naše rajne (31) 

3. avgust | sreda  sv. Konrad, redovnik 

Ankaran 19.00 + Celesta in Avgust, Vidko Ugrin, Mario Marsič 
  + duh. Ivo Miklavc 

4. avgust | četrtek  sv. Janez Vianney, duhovnik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Jože Hlaj, 7. dan 
  + Marija Fontanot 

5. avgust | petek  Marija Snežna (Nives) – prvi petek 

Ankaran  19.00 + iz družine Baša 
  za naše rajne (32) 

6. avgust | sobota  JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI – prva sobota 

Ankaran  19.00 za zdravje in Božje varstvo 

7. avgust | nedelja  19. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + iz družine Pujić, + Nevenka in Goran Prtenjača 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 + Zdenka Jurdana, obl. 
 


