
 

17. maj 2020 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus nas ne pusti samih. Vabi nas, 
naj ostanemo v njegovi ljubezni, 
to je, da z ljubeznijo izpolnjujemo 
njegove zapovedi, da naše 
življenje pričuje zanj. 

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

Ob nedeljah 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. 

Ponedeljek, torek in sreda so prošnji dnevi. Prosimo za blagoslov na polju in pri drugem delu. 

V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Sveta maša je samo zvečer. 

Na predvečer binkošti bodo naši prvoobhajanci prvič prejeli zakrament sprave, na praznik se bodo 
predstavili župnijskemu občestvu in v nedeljo po prazniku Sv. Rešnjega Telesa in Krvi prejeli prvo sveto 
obhajilo. 

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. 

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 

18. maj | ponedeljek  sv. Feliks, mučenec – prošnji dan 

Ankaran  19.00 v zahvalo za 25 let zakona 
  za naše rajne (46) 

19. maj | torek  sv. Ivo Bretonski, redovnik – prošnji dan 

Ankaran  19.00 v zahvalo za zdravje in Božje varstvo 
  za naše rajne (47) 

20. maj | sreda  sv. Bernardin Sienski, duhovnik – prošnji dan 

Ankaran  19.00 + duhovnik Franc Bole 
  za naše rajne (48) 

21. maj | četrtek  GOSPODOV VNEBOHOD 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + nadškof Alojz Uran 
  + starši in stari starši 

22. maj | petek  sv. Marjeta Kasijska, redovnica 

Sv. Brida 18.00 + Viljem Bratuša 

Ankaran  19.00 za spravo 

23. maj | sobota  sv. Socerb Tržaški, mučenec 

Ankaran 19.00 v čast Mariji Pomočnici kristjanov 
  za naše rajne (49) 

24. maj | nedelja  7. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Franc Šenk 

Ankaran 11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 
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