
 

28. avgust 2022 

22. NEDELJA MED LETOM 
 Jezus nas uči ljubiti v velikodušnosti 
in zastonjskosti. Zaupajmo v Božjo 
dobroto, ki poskrbi za nas, ko smo 
storili vse, kar je v naših močeh. 

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. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu. V petek obisk bolnikov. 

Prihodnjo nedeljo se bo pri sveti 
maši ob 10.00 uri za 40 let 
duhovništva zahvalil g. Zvone 
Štrubelj, ki je nekoč deloval tudi 
v naši župniji. 

Zaključili smo oratorij z glavno 
osebo sv. Ignacijem Loyolskim in 
naslovom »Za Božjo slavo«. 
Veselje je bilo veliko, kar je 
pokazalo tudi petje ob srečanjih 

in še posebej pri zaključni sveti maši včeraj popoldne. Hvala vsem, ki ste molili za animatorje in 
otroke. Hvala animatorjem iz naše in drugih župnij za darovani čas, za iznajdljivost in velikodušnost. 
Hvala že vnaprej Občini Ankaran, še posebej pa hvala vsem, ki ste z darovi in delom pomagali, da 
smo oratorij lahko izpeljali.  

Vpis k verouku bo v prvem tednu septembra, verouk se začne 11. septembra. Oglasite se za 
morebitne potrebne informacije. 

Molimo za naše birmance, ki v petek odhajajo na duhovni vikend v pripravi na prejem zakramenta. 

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. 

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. 

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) 

29. avgust | ponedeljek  Mučeništvo Janeza Krstnika 

Ankaran  19.00 + nonni Scheriani e Ciacchi 
  + Anita Saksida, obl. 

30. avgust | torek  sv. Feliks (Srečko), mučenec 

Ankaran  19.00 v zahvalo Mariji za varstvo 
  + Oskar Fritz 

31. avgust | sreda  sv. Nikodem, Jezusov uč. – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 živi in + iz družine Peterlin 
  + duh. Ivo Miklavc 

1. september | četrtek  sv. Egidij (Tilen), opat 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za blagoslov v novem šolskem letu 

2. september | petek  sv. Antonin, mučenec – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Helena Antolin, 30. dan 

3. september | sobota  sv. Gregor Veliki, papež, c. uč. – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Ljuba Reisman, 7. dan 

4. september | nedelja  23. NEDELJA MED LETOM – ANGELSKA 

Sv. Brida  08.00 + Josip Janković, obl. 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (35) 
 


