
 

21. februar 2021 

1. POSTNA NEDELJA 
 Postni čas nas vabi k prenovi 
vere, upanja in ljubezni. Z 
dobrimi deli, molitvijo in 
postom odpirajmo srce 
Jezusu, našemu Odrešeniku. 

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 tudi 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 petkih pred sveto mašo molitev križevega pota. 

H križevemu potu, ki bo letos v cerkvi, vabljeni tudi v nedeljo, 28. 2. ob 15.00 uri. 

Naj nam v postnem času k duhovni poglobitvi pomagajo dobra dela, molitev in odpoved. Že 
zdaj mislimo na srečanje z Jezusom odrešenikom v zakramentu sprave. Vabljeni k sledenju 
pobudam Slovenske Karitas. 

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. 

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 

22. februar | ponedeljek  SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

Ankaran  19.00 + Lucijan Lah, 30. dan 

23. februar | torek  sv. Polikarp, škof, mučenec 

Ankaran  19.00 + Jože Gregorič, 7. dan 

24. februar | sreda  SV. MATIJA, APOSTOL – spomin Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 + Ivan Jemec 

25. februar | četrtek  SV. ALOJZIJ, ŠK. IN KALIST, DUH., MUČENCA 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ivan Valčič, 7. dan 

26. februar | petek  sv. Aleksander (Branko), škof 

Ankaran 18,45 križev pot 

Ankaran  19.00 + iz družin Vatovec in Saksida 

27. februar | sobota  sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik  

Ankaran  19.00 + Herminija Kristančič 

28. februar | nedelja  2. POSTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Mira in David Jerman, + sorodniki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + v čast Materi Božji za zdravje 

Ankaran 15.00 križev pot 
 

https://ankaran.donbosko.si/

