
 

17. april 2022 

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
 Jezus, vstali od mrtvih, je naš 
sopotnik, ki nam razlaga sveto 
pismo in lomi kruh življenja, sveto 
evharistijo. Zahvaljujmo se mu in 
prepevajmo aleluja, slavimo Boga! 

SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI 
CERKVI JE OB NEDELJAH OB 
10.00 IN 11.30 URI. 

V sredo verouk po urniku. 

Priložnost za sveto spoved je v 
župnijski cerkvi ob četrtkih od 
18.00 naprej. 

Hvala pevcem, ministrantom, 
tistim, ki ste uredili cerkev in 
Božji grob v Ankaranu in pri Sv. 
Bridi in vsem, ki ste sodelovali 
pri obhajanju velikonočnega 
praznovanja. Naj Bog povrne 
vsako dobro delo. 

Vabljeni, da pri bi sveti maši 
skupaj molili tudi po vaših 
namenih. 

Prihodnjo nedeljo je praznik Božjega usmiljenja. Med sveto mašo ob 10.00 se bodo 
predstavili naši birmanci. Nje in vse druge veroučence spremljajmo z molitvijo. 

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Poslužite se tudi položnic 
Slovenske Karitas za pomoč beguncem iz Ukrajine. 

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. 
  

Jezus nam govori: »Mir vam bodi!«  
Ko smo na poti skupaj z Jezusom,  
drug drugega poslušamo in med seboj sodelujemo  
prejemamo gotovost, moč, varnost in mir.  
Veselimo se Božjih darov in pričujmo, da smo odrešeni!  
Blagoslovljeno praznovanje Jezusovega vstajenja!  
Buona Pasqua di risurrezione di Gesù! 

17. april | nedelja  VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Sv. Brida  08.00 + duhovnik Ivo Miklavc 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 + Janez Mihelič 

18. april | nedelja  VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Sv. Brida  08.00 po namenu 

Ankaran  10.00 za zdravje 

19. april | torek  VELIKONOČNA OSMINA – sv. Leon IX., papež 

Ankaran  19.00 + Pavao Podnar, 30. dan 
  + Franc Hribernik 

20. april | sreda  VELIKONOČNA OSMINA 

Ankaran 19.00 + duhovnik Ivo Miklavc, 30. dan 

21. april | četrtek  VELIKONOČNA OSMINA – sv. Anzelm, šk, cerkv. uč. 

Sv. Brida 17.00 + Ludvik Dermol 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (18) 

22. april | petek  VELIKONOČNA OSMINA – sv. Hugo, škof 

Ankaran 18.45 pot luči 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu za uspeh v šoli 

23. april | sobota  VELIKONOČNA OSMINA – sv. Jurij, mučenec 

Ankaran  19.00 + iz družine Kresevič 

24. april | nedelja  BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Sv. Brida  08.00 + Annamaria Čehovin 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 + starši in sorodniki Brezovšek 
 


