
 

14. avgust 2022 

20. NEDELJA MED LETOM 
 Jezus prinaša na svet prečiščenje z 
ognjem Svetega Duha in krst, s 
katerim se potopi v naše grehe in 
nas odreši. Mi pa se s krstom v 
njegovem imenu potopimo v Božje 
življenje Svete Trojice. Božja Mati 
Marija, poveličana, nam kaže pot. 

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

Jutri, v ponedeljek, je praznik 
Marijinega vnebovzetja. Sveti 
maši sta ob 8.00 in 10.00 uri, ob 
12.00 uri sv. maša v Starih Miljah, 
popoldne vabljeni na romanje k 
Mariji vnebovzeti na Zvroček, kjer 
bo sveta maša ob 18.00 uri. 

Čas med praznikoma Marijinega 
vnebovzetja in Marijinega rojstva 
je še posebej namenjen romanju. 

Oratorij z glavno osebo sv. Ignacijem Loyolskim in naslovom »Za Božjo slavo« bo od srede 24. 
avgusta. Povezava na prijavo je na spletnih straneh. Molimo za vse, ki darujejo čas za naše otroke. 

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. 

 

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 

15. avgust | ponedeljek  MARIJINO VNEBOVZETJE 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo Mariji 

Ankaran  10.00 + duh. Ivo Miklavc 

Stare Milje 12.00 za žive in pokojne župljane 

16. avgust | torek  sv. Rok, spokornik 

Ankaran  19.00 + Marija Šav, obl. 
  + Helena Antolin ob r. d. 

17. avgust | sreda  sv. Evzebij, papež, mučenec 

Ankaran 19.00 + Ivanka Žitko, obl. 

18. avgust | četrtek  sv. Helena (Alenka), cesarica 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ana, 30. dan in Oskar Bajt, obl. 

19. avgust | petek  sv. Janez Eudes, duhovnik 

Ankaran  19.00 + Joakim in Ana Ferran, obl., + iz družin Ferran in Marinac 

20. avgust | sobota  sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Renato Šterpin, 30. dan 

21. avgust | nedelja  21. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + duh. Ivo Miklavc 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (33) 
 

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

