7. februar 2021
5. NEDELJA MED LETOM
7. februar | nedelja 5. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 za zdravje
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 v zahvalo za zdravje Marije
8. februar | ponedeljek sv. Jožefina Bakhita, sužnja – Prešernov dan
Ankaran
19.00 + Karla Satler, 7. dan po pogrebu
9. februar | torek sv. Apolonija (Polona), mučenka
Ankaran
19.00 + iz družine Šenk
10. februar | sreda sv. Sholastika, redovnica
Ankaran
19.00 + Lucijan Lah, 7. dan po pogrebu
11. februar | četrtek Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Zora Ceglar, 7. dan po pogrebu
12. februar | petek sv. Aleksij, škof
Ankaran
19.00 + Josip Santin
13. februar | sobota sv. Jordan Saški, redovnik
Ankaran
19.00 + Herminija Kristančič
14. februar | nedelja 6. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Albert in + starši Nadoh
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Mira Jerman

Bog nam je blizu v vseh
okoliščinah življenja. Še posebej
nas spremlja in krepi takrat, ko
nas doleti bolezen in trpljenje.
Zaupajmo, da je Jezus tisti, ki
ozdravlja dušo in telo. Zahvaljujmo
se mu, molimo za vse bolne in jih
priporočajmo Božji materi Mariji.
Svete maše so z omejeno
udeležbo vernikov. Upoštevajmo
vse varnostne ukrepe. V
Ankaranu se glede na površino
cerkve lahko udeleži 15 oseb,
oz. družin, pri Sv. Bridi 10.
Vabljeni k svetemu obhajilu
zunaj svete maše posamično
ali po družinah. Možnost ob
nedeljah in praznikih po sveti
maši, sicer po dogovoru.

Vabljeni k spremljanju svete maše po spletu. Bližnjica do Youtube kanala je na župnijski spletni strani
https://ankaran.donbosko.si/, povezava na video prenos je tudi na župnijski facebook strani.
V sredo, ob spominu Lurške Matere Božje, je svetovni dan bolnikov. Molimo za bolne in
trpeče, na spletnih straneh pa si lahko preberete poslanico papeža Frančiška in pismo ob
dnevu bolnikov. Ko zbolimo sami ali naši bližnji, prosimo za zakrament svetega bolniškega
maziljenja.
V večno življenje sta odšla Marica Hajdinjak iz Barižonov in Jože Gregorič iz Ankarana. Naj jima Bog
povrne za vse dobro, kar sta v življenju naredila.
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. Pri razkužilu lahko vzamete novo
molitev v času epidemije.

