
 

21. avgust 2022 

21. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nam daje dar zveličanja, toda 
pričakuje naše sodelovanje. Ni 
dovolj, da gledamo od strani, Jezus 
nas vabi, naj hodimo za njim. Vsi 
imamo to možnost, ne glede na 
rod in poreklo. Vsi smo vabljeni k 
pričevanju, k misijonski gorečnosti. 
Marijo, ki je za Jezusom prehodila 
pot križa, kličemo »Vrata nebeška«. 
Naj nam bo vodnica pri naših 
vsakodnevnih izbirah prave poti. 

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

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« se začne v 
sredo, 24. 8., in bo trajal do 

sobote, 27. 8. z zaključno sveto mašo ob 15.00 uri. Zbiranje od 8h naprej. Zaključek ob 15.00 uri. 
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. 

 

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) 

22. avgust | ponedeljek  Devica Marija Kraljica 

Ankaran  19.00 + Djafer Krasniči 
  + Jožica Kadivec 

23. avgust | torek  sv. Roza iz Lime, devica, redovnica 

Ankaran  19.00 + iz družin Slavic in Sabotin 

24. avgust | sreda  SV. JERNEJ, APOSTOL – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran 19.00 + Jože Hlaj, 30. dan 

25. avgust | četrtek  sv. Ludvik IX. Francoski, kralj 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Annamaria Čehovin (Rossetto) 
  + Rok Koželj, obl. 

26. avgust | petek  sv. Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica 

Ankaran  19.00 + Anton Ceglar ob r. d. 

27. avgust | sobota  sv. Monika, mati sv. Avguština 

Ankaran 15.00 po namenu – zaključek oratorija 

Ankaran  19.00 v zahvalo za zakrament zakona 

28. avgust | nedelja  22. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Emilija, obl. in Edvin Maršič 

Ankaran  11.30 za naše rajne (34) 
 

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

