30. maj 2021
SVETA TROJICA – BOG OČE, SIN IN SVETI DUH
30. maj | nedelja SVETA TROJICA
Sv. Brida
08.00 za zdravje
Ankaran
09.30 + Helga Poklepović, + Josip in Marija Barak
Ankaran
11.00 za žive in pokojne župljane
31. maj | ponedeljek OBISKANJE DEVICE MARIJE
Ankaran
19.00 + Milka Zobec
za naše rajne (7)
1. junij | torek sv. Justin, mučenec
Ankaran
19.00 + Ika Modrić, 7. dan
+ Ciril Gašpirc
2. junij | sreda sv. Marcelin in Peter, mučenca
Sv. Brida
17.00 + Mara Jerković, 7. dan
Ankaran
19.00 za zdravje
3. junij | četrtek SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za žive in pokojne župljane
po namenu
4. junij | petek sv. Frančišek Caracciolo, red. ustanovitelj – prvi petek
Ankaran
19.00 + Franc Šenk ob godu
za naše rajne (8)
5. junij | sobota sv. Bonifacij, škof, mučenec – prva sobota
Ankaran
19.00 + Josipina, obl., in Marjan Zajna
za naše rajne (9)
6. junij | nedelja 10. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Suzana Corsaro
Ankaran
09.30 za zdravje, + starši Murković in Lepen
Ankaran
11.00 za žive in pokojne župljane

Bog je z nami vse dni do konca
sveta. S svojo ljubeznijo dopolnjuje,
kar primanjkuje naši nepopolni
naravi. S svojim življenjem v veselju
pričujmo, da smo odrešeni.
Varnostni ukrepi za udeležbo pri
bogoslužju se počasi sproščajo.
V Ankaranu se bogoslužja
lahko udeleži 100 oseb, oz.
družin, pri Sv. Bridi 40.
Vabljeni k spremljanju svete
maše tudi po spletu. Bližnjica
do Youtube kanala je na
https://ankaran.donbosko.si/.
Verouk je po urniku. Prvoobhajance, ki so se v petek
prvič srečali z Jezusom
Odrešenikom pri sveti spovedi
in v tem tednu začenjajo
devetdnevnico pred prvim
obhajilom, kot tudi druge
veroučence spremljajmo z
molitvijo.

Popoldne vabljeni na romanje k Mariji Pomočnici na Rakovnik. Sveta maša je ob 15.00 uri.
V četrtek je slovesni praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Vabljeni k sveti maši in blagoslovu z
Najsvetejšim za naš kraj in prebivalce.
Petek in sobota sta prva v mesecu. V četrtek in petek obisk bolnikov.
V večno življenje je odšla Mara Jerković iz Kolombana. Naj ji Bog obilno povrne za vse dobro.
Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju cerkve.
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.

