
 

11. april 2021 

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – BELA NEDELJA 
 Skupaj z apostolom Tomažem 
izpovejmo: »Moj Gospod in moj 
Bog!« Zahvaljujmo se za dar 
Božjega usmiljenja, ki smo ga 
nenehno deležni. 

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 še na daljavo. 

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. 

11. april | nedelja  NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – BELA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 možnost prejema svetega obhajila 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 možnost prejema svetega obhajila 

12. april | ponedeljek  sv. Zenon Veronski, škof 

Ankaran  19.00 + Edi Maršič, obl. 
  + Ivan Valčič 

13. april | torek  sv. Martin I., papež, mučenec 

Ankaran  19.00 + Lesnikovi 
  + Ivan Valčič 

14. april | sreda  sv. Lambert, škof 

Ankaran  19.00 + Janez Košnik, obl. 
  + Ivan Valčič   

15. april | četrtek  sv. Helena Alzaška, kneginja 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ernest Perič, 30. dan 
  + Ivan Valčič   

16. april | petek  sv. Bernardka Lurška, redovnica 

Ankaran  19.00 v zahvalo za zdravje Marije 
  + Ivan Valčič 

17. april | sobota  sv. Rudolf, mučenec 

Ankaran  19.00 + starši Mihelič 
  + Ivan Valčič 

18. april | nedelja  3. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Slavka in Danko Zdravje, obl., v zahvalo 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Ivanka in Ludvik Hrovat 
 

https://ankaran.donbosko.si/

