
 

22. marec 2020 

4. POSTNA NEDELJA 
 Bog si za svoje sporočilo pomaga tudi z 
nepopolnimi. Sprejema nas kljub naši 
slabotnosti. On je tisti, ki ozdravlja, on 
je tisti, ki omogoča, da spregledamo. 
Odprimo oči za brate in sestre okoli 
nas, pomagajmo kolikor lahko, vse 
prinašajmo pred Gospoda v molitvi. 

DO PREKLICA NI SVETIH MAŠ Z 
LJUDSTVOM. 

OMOGOČEN JE PRENOS SVETE 
MAŠE IZ ŽUPNIJSKE CERKVE OB 
URAH KOT NA OZNANILIH 
(NEDELJA OB 9.30, MED TEDNOM 
OB 19.00) STRANI ŽUPNIJA 
ANKARAN NA FACEBOOKU. 

Odpadejo tudi verouk in vsa 
druga kakorkoli predvidena 
bogoslužja in srečanja. Cerkev je 
čez dan odprta za osebno molitev 
ali kratek obisk Jezusa v 
Najsvetejšem zakramentu. 

Upoštevajmo priporočila tistih, ki 
skrbijo za naše zdravje in s tem 
pomagajmo reševati življenja. 

Duhovniki Jezusovo daritev tudi po vaših namenih obhajamo pri oltarju, Jezusovo daritev spremljajte v molitvi 
doma in lahko tudi po video prenosu. 

Vabljeni, da po telefonu naročite namene, za katere naj molimo pri sveti maši. 

Po telefonu se oglasite tudi, če je potrebno obiskati koga, ki je v smrtni nevarnosti, s svetim maziljenjem in 
obhajilom, oz. za pogreb. Prav tako vedno lahko pokličete za razjasnitev vprašanj, za blagoslov ali za 
medsebojno spodbudo, zamisli in predloge za molitev. 

V tednu od sv. Jožefa, v četrtek, 19. marca, do praznika Gospodovega oznanjenja v sredo, 25. marca, obhajamo 
teden družine. Molimo za očete, matere in otroke in Božjo navzočnost v družinah. 

V večno življenje je odšla Sonja Keber iz Hrvatinov. Naj jo Bog usmiljeno sprejme k sebi. 

V cerkvi so listi z nedeljsko Božjo besedo in podobice z molitvijo v času epidemije. Zaupajmo Jezusu 
Odrešeniku, priprošnji Marije Pomočnice in naših nebeških prijateljev in zavetnikov svetnikov. 

Na spletni strani http://kp.rkc.si/objava/druzinske-kateheze je gradivo za družinsko molitev in verouk doma. 

Sledite informacijam na spletni strani župnije http://ankaran.donbosko.si ter na družbenih omrežjih. 

22. marec | nedelja  4. POSTNA NEDELJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Jožica Černigoj 

23. marec | ponedeljek  sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof 

Ankaran  19.00 + Jože in Hermina Puc 

  + Jožica Černigoj 

24. marec | torek  sv. Katarina Švedska, red. - spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 + Željko Gluhak ob r. d. in + sorodniki 

  + Jožica Černigoj 

25. marec | sreda  GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI 

Ankaran  19.00 + Marija in Franc Volčjak 

  + Jožica Černigoj 

26. marec | četrtek  sv. Evgenija, mučenka 

Ankaran  19.00 po namenu 

  + Jožica Černigoj 

27. marec | petek  sv. Peregrin, redovnik 

Ankaran  19.00 + Jožef Kresevič, obl. 

  + Jožica Černigoj 

28. marec | sobota  sv. Bojan, knez 

Ankaran  19.00 za Božje varstvo 

  + Jožica Černigoj 

29. marec | nedelja  5. POSTNA - TIHA NEDELJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Jožica Černigoj 
 

http://kp.rkc.si/objava/druzinske-kateheze
http://ankaran.donbosko.si/

