
 

7. avgust 2022 

19. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nas je prvi ljubil in nam izkazal 
zaupanje, ko nas je ustvaril po svoji 
podobi, zato mu ljubezen in 
zaupanje s hvaležnostjo vračamo. 
Pričakujemo izpolnitev upanja, ki 
ga imamo, to je srečanje z Bogom 
Stvarnikom in Odrešenikom, zato 
naj bo naše življenje po Marijinem 
zgledu polno dobrih del. 

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 od srede 
24. avgusta. Povezava na prijavo 
je na spletnih straneh. Molimo 
za vse, ki darujejo čas za naše 
otroke. 

Pazimo na svoje zdravje! 

Vabljeni da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

V večno domovino je mirno in pripravljena prešla Helena Antolin iz Cereja. Naj ji Bog obilno povrne 
za vsa dobra dela v življenju. 

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. 

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. 

8. avgust | ponedeljek  sv. Dominik, duhovnik, red. ustanovitelj 

Ankaran  19.00 + Lavra Viola, roj. Krmac 
  + Helena Antolin, 7. dan 

9. avgust | torek  SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (EDITH STEIN), SOZAVETNICA EVROPE 

Ankaran  19.00 + Anica Furlan ob r. d. 
  + Marica Hajdinjak ob r. d. 

10. avgust | sreda  SV. LOVRENC, DIAKON 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

11. avgust | četrtek  sv. Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Oskar Fritz, 30. dan 
  za zdravje 

12. avgust | petek  sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica 

Ankaran  19.00 v zahvalo za dar življenja 

13. avgust | sobota  sv. Janez Berhmans, redovnik 

Ankaran  19.00 + Helena Jarc 

14. avgust | nedelja  20. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Franc Likar  

Ankaran  10.00 + Ljubomira, obl. in Jože Semič 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoHINf0hunWCBcSMiWQXxtqqbiJ-6WXZH9CwwyZN5tdtA4BQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

