
 

21. marec 2021 

5. POSTNA - TIHA NEDELJA 
 Bog Sin se v ljubezni daruje za nas. 
Prinaša nam življenje V zbranem 
premišljevanju se zahvaljujmo za 
njegove darove. 

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 
https://ankaran.donbosko.si/, 
povezava na video prenos je tudi 
na župnijski facebook strani. 

Verouk je od ponedeljka, 22. 
marca, v živo z upoštevanjem 
vseh preventivnih ukrepov. 

Danes se začenja radijski misijon na Radiu Ognjišče. V petek je spovedni dan v stolnici, 
priložnost za prejem zakramenta sprave v naši župniji je še posebej v nedeljo, 28. marca od 
16. do 18. ure. Spovedovanje v stolnici se začne v četrtek, 25. marca. 

V tednu družine od praznika svetega Jožefa do praznika Gospodovega oznanjenja Mariji, ki 
bo v četrtek, molimo za naše družine in sadove zakramenta svetega zakona. 

V večno življenje je odšel Ernest Perič iz Božičev. Naj mu Bog povrne za vse dobro! 

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. Vabljeni k sledenju pobudam 
Slovenske Karitas. Pri razkužilu lahko vzamete novo molitev v času epidemije. 

21. marec | nedelja  5. POSTNA - TIHA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Jože in Hermina Puc 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 v čast sv. Jožefu za blagoslov in razumevanje v družini 

22. marec | ponedeljek  sv. Lea, spokornica 

Ankaran  19.00 + Marija Fontanot 
  za vse preizkušane, v čast Svetemu Duhu 

23. marec | torek  sv. Turibij iz Mongroveja, škof 

Ankaran  19.00 + Nada Fritz ob r. d. 
  za zdravje v družini 

24. marec | sreda  sv. Katarina Švedska, red. – sp. Marije Pomočnice 

Ankaran  19.00 + Marija Stružnik in Franc Jelovčan 
  + Marinka Gregorič, + Oskar Bajt 

25. marec | četrtek  GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ernest Perič, 7. dan 
  + Jožica Černigoj 

26. marec | petek  sv. Larisa (Lara), mučenka 

Ankaran 18.45 križev pot 

Ankaran  19.00 + starši, mož in sorodniki 
  v zahvalo za zdravje Marije 

27. marec | sobota  sv. Rupert, škof 

Ankaran  19.00 + Stipo Deronja, 30. dan 
  + Mira in David Jerman, + sorodniki 

28. marec | nedelja  CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Zora Ceglar 

Ankaran  11.00 +  Jolanda in Miroslav Pišek 
 

https://ankaran.donbosko.si/

