
 

29. marec 2020 

5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA 
 Bog oživlja. Ko nam odpusti grehe, 
našo dušo obudi k življenju. Če 
smo z Jezusom umrli, bomo z njim 
tudi vstali. 

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 večno življenje je odšel Viljem Bratuša iz Hrvatinov. Naj ga Bog usmiljeno sprejme k sebi. 

V cerkvi in na spletu 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. 

29. marec | nedelja  4. POSTNA NEDELJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Jožica Černigoj 

30. marec | ponedeljek  sv. Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda 

Ankaran  19.00 v zahvalo Mariji Pomočnici za pomoč 

  + Jožica Černigoj 

31. marec | torek  sv. Gvido, opat – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 v zahvalo in prošnjo za družine 

  + Miroslav Marušič 

1. april | sreda  sv. Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec 

Ankaran  19.00 + oče Franc Antolin, brat Feri, sin Rok Koželj, +  Antolin in Klar 

  + Miroslav Marušič 

2. april | četrtek  sv. Frančišek Paolski, puščavnik, red. ustanovitelj 

Ankaran  19.00 + Ilija, obl. in Milka Kalizan 

  + Miroslav Marušič 

3. april | petek  sv. Rihard, škof – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Franc Bole 

  + Miroslav Marušič 

4. april | sobota  sv. Izidor Seviljski, škof, cerkv. uč. – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Roman in Mercedes Srebrnič 

  + Miroslav Marušič 

5. april | nedelja  CVETNA NEDELJA JEZUSOVEGA TRPLJENJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Miroslav Marušič 
 

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

