
 

2. maj 2021 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus učence pripravlja na čas, ko 
se bo vrnil k Očetu. Vabi k 
vztrajnosti v zvestobi in 
povezanosti z njim. Sveti Avguštin 
razlaga: »Mladiki pritiče eno ali 
drugo, bodisi vinska trta ali ogenj; 
če ni na vinski trti, bo v ognju: da 
ne bo torej v ognju, naj bo na 
vinski trti.« 

Ob udeležbi pri bogoslužju 
upoštevajmo varnostne ukrepe. 
V Ankaranu se glede na 
površino cerkve bogoslužja 
lahko udeleži 25 oseb, oz. 
družin, pri Sv. Bridi 15. 

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 naprej 
v živo. 

Šmarnice so pri sv. Bridi vsak dan med tednom ob 19.00 uri, v župnijski cerkvi med tednom med 
sveto mašo. 

V torek goduje sv. Florijan, zavetnik gasilcev. Gasilci vabljeni k sveti maši in blagoslovu. 

V torek sestanek Karitas. 

Petek in sobota sta prva v mesecu; v četrtek in petek obisk bolnikov. 

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. Molimo za nove duhovne poklice. 

2. maj | nedelja  5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 v čast sv. Jožefu v zahvalo 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + nona Ana, + Joško Valčič 

3. maj | ponedeljek  SV. FILIP IN JAKOB MLAJŠI, APOSTOLA 

Ankaran  19.00 + Sergio in Nella Petronio 
  + Ivan Valčič 

4. maj | torek  sv. Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev 

Sv. Brida 18.00 + Albin Zonta 

Ankaran  19.00 + Ivan Valčič 

5. maj | sreda  sv. Angel, redovnik, mučenec 

Ankaran  19.00 + Jože in Ivana Debevec 
  + Ivan Valčič   

6. maj | četrtek  SV. DOMINIK SAVIO, ZAVETNIK MINISTRANTOV 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v dober namen 
  + Ivan Valčič   

7. maj | petek  sv. Gizela, opatinja – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Marinka in Jože Gregorič, + Oskar Bajt 
  + Jakob Šijanec ob r. d. 

8. maj | sobota  sv. Viktor Milanski, mučenec – prva sobota 

Ankaran  19.00 za zdravje 
  + starši in sorodniki 

9. maj | nedelja  6. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Dino in Elvira Opara 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Slavka Tomažič, 30. dan 
 

https://ankaran.donbosko.si/

