14. februar 2021
6. NEDELJA MED LETOM
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
15. februar | ponedeljek sv. Klavdij, redovnik
Ankaran
19.00 + Mira in David Jerman in + sorodniki
16. februar | torek sv. Julijana, mučenka
Ankaran
19.00 v zahvalo za zdravje Marije
17. februar | sreda PEPELNICA
Ankaran
19.00 v čast sv. Jožefu
18. februar | četrtek sv. Frančišek Clet, mučenec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Marica Hajdinjak, 7. dan po pogrebu
19. februar | petek sv. Konrad, redovnik
Ankaran
19.00 + Karla Satler, 30. dan
20. februar | sobota sv. Frančišek in Jacinta, fatimska pastirčka
Ankaran
19.00 + Viljem in Cvetka Cupin
21. februar | nedelja 1. POSTNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 za zdravje v družini
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Ana in Ema Muha

Pri Bogu najdemo pribežališče.
Nanj se lahko zanesemo.
Prosimo za dušno in telesno
zdravje in da bi v moči
Jezusove besede našli pravo
pot skozi življenje.
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.
Ob 19.00 uri se bomo v cerkvi zbrali k molitvi za pokojna Jožeta Gregoriča in Ivana Valčiča.
Molitvi zanju in za druge pokojne se lahko pridružite prek prenosa iz cerkve.
V sredo je pepelnica, začetek postnega časa. Pri sveti maši ob 19.00 uri spokorni obred
pepeljenja.
Ob petkih pred sveto mašo molitev križevega pota.
V večno življenje je odšel Ivan Valčič iz Hrvatinov. Naj mu Bog povrne za vse dobro, kar je v življenju
naredil.
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.

