
 

10. maj 2020 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus nas pošilja na pot, da ga 
izpričujemo po svetu. A na tej poti 
nas ne pusti samih. Z nami je do 
konca sveta. Po njegovi besedi in 
kruhu življenja se mu dajmo voditi. 

Pri sveti maši upoštevamo varnostne 
ukrepe. V kapeli bolnišnice Valdoltra 
za zdaj še ne bo svete maše. 

V nedeljo bosta v župnijski cerkvi 
sveti maši ob 9.30 in 11.00. 

Ker je potrebno držati razdaljo 
med seboj, se poslužite možnosti 
udeležbe pri sveti maši tudi med 
tednom. Sporočilo nedelje in 
nedeljsko Božjo besedo si lahko 
preberete na listih, ki jih dobite pri 
vhodih ob razkužilu.  

Kdor ne more v cerkev, lahko sledi 
sveti maši v prenosu. 

Šmarnice imamo letos po 
domovih. V cerkvi na povabilo 
papeža Frančiška molimo del 
rožnega venca. 

Oglasite se, če je potrebno obiskati koga, ki je v smrtni nevarnosti, s svetim maziljenjem in 
obhajilom. Prav tako vedno lahko pokličete za razjasnitev vprašanj, za blagoslov ali za 
medsebojno spodbudo, zamisli in predloge za molitev, s pripravljenostjo za sodelovanje. 

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

10. maj | nedelja  5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Justa Stibilj, obl. in ob r. d. 

Ankaran 11.00 v čast Mariji Pomočnici kristjanov za dušno in telesno zdravje 

11. maj | ponedeljek  sv. Pankracij, mučenec 

Ankaran  19.00 + Marinka Gregorič, obl. 
  + Rozi in Irena 

12. maj | torek  sv. Leopold Mandić, redovnik 

Ankaran  19.00 + Antonija Leben 
  + iz družine Petaci 

13. maj | sreda  sv. Marija Mazzarello, ustanoviteljica salezijank 

Ankaran  19.00 + starši Gnezda 
  + Jolanda in Miroslav Pišek 

14. maj | četrtek  sv. Bonifacij, mučenec 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Anton Roblek 
  + Jolanda Perič, obl. 

15. maj | petek  sv. Zofija (Sonja), mučenka 

Sv. Brida 18.00 + Sonja Keber 

Ankaran  19.00 + oče Viktor Ferenac 

16. maj | sobota  sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 v zahvalo za Božje varstvo 
  za naše rajne (45) 

17. maj | nedelja  6. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 + Danilo Hlede, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 11.00 + nona Ana, + Joško Valčič 
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