18. april 2021
3. VELIKONOČNA NEDELJA
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
19. april | ponedeljek sv. Leon IX., papež
Ankaran
19.00 + Starši Bizjak
+ Ivan Valčič
20. april | torek sv. Marcelin, Vincent in Donin, škofje
Ankaran
19.00 + Andreja Križaj in Rozka Krč
+ Ivan Valčič
21. april | sreda sv. Anzelm, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 + starši in sorodniki Gluhak in Lahajnar
+ Ivan Valčič
22. april | četrtek sv. Aleksandra, mučenka
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za zdravje
+ Ivan Valčič
23. april | petek sv. Jurij, mučenec
Ankaran
19.00 po namenu
+ Ivan Valčič
24. april | sobota sv. Fidelis, red., muč. – spomin Marije Pomočnice
Ankaran
19.00 + Slavka Tomažič, 7. dan
+ Ivan Valčič
25. april | nedelja 4. VELIKONOČNA NEDELJA – DOBREGA PASTIRJA
Sv. Brida
08.00 + Ana Hrvatin
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Ivan Valčič

Jezus je učlovečena Božja Beseda
in se nam je približal, da ga
moremo prejemati kot kruh
življenja. Sodelujmo z njim pri
odrešenju naše okolice in se mu
zahvalimo za poklic, v katerem
mu lahko sledimo.
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.

V tem tednu posebej molimo za duhovne poklice. Vodilna misel je »Pripadaj, išči in se odloči.«
Prihodnja nedelja, nedelja Dobrega pastirja je svetovni dan molitve za duhovne poklice.
V večno življenje je odšla Slavka Tomažič iz Premančana. Naj ji Bog povrne za vse dobro in jo
sprejme k sebi!
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.

