
 

1. maj 2022 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Ne bojmo se! Jezus, Odrešenik, nas 
ne bo zapustil. Hvaležni mu vedno 
znova izpovedujmo, da ga imamo 
radi. Marija nas kliče, naj zvesto 
hodimo za Jezusom.  

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

V sredo verouk po urniku. 
Molimo za vse veroučence. 

Možnost za sveto spoved je v žup-
nijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure. 

Mesec maj je zaznamovan s 
šmarnično pobožnostjo. V 
Ankaranu bo šmarnično branje 
med sveto mašo, med tednom 
vsak dan ob 19.00 uri pa bodo 
šmarnice z branjem, petjem in 
Marijinimi litanijami pri Sv. Bridi. 

V sredo ob godu zavetnika sv. 
Florijana vabljeni k sveti maši in 
blagoslovu gasilci. 

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

Teden, ki se začenja, je še posebej namenjen molitvi za duhovne poklice. Prosimo Boga za 
pravo izbiro poti v življenju in tudi za to, da bi se kdo iz naše župnije posvetil službi Bogu in 
bližnjemu v duhovniškem, redovniškem ali misijonarskem poklicu.  

V večno življenje sta prešla Gvido Jurinčič iz Ankarana in Slavko Stupar iz Hrvatinov. Naj jima 
Bog povrne za vse dobro in ju sprejme k sebi. 

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

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. 

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. 

 

1. maj | nedelja  3. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Olga ob r. d. in Zvonko Bobanović 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 + Jožica in Franci 

2. maj | ponedeljek  sv. Atanazij, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + starši Franc in Jožefa Bizjak 
  + Janez Žugec 

3. maj | torek  SV. FILIP IN JAKOB, APOSTOLA 

Ankaran  19.00 + Danila Špacapan, + iz družine Mavrič 
  za naše rajne (22) 

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

Ankaran 19.00 v čast Mariji, ki razvezuje vozle 
  po namenu 

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

Sv. Brida 17.00 + Anton Nadoh, 30. dan, + Albert Nadoh, obl. 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (23) 

6. maj | petek  sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Gvido Jurinčič, 7. dan 

7. maj | sobota  sv. Flavija Domitila, mučenka – prva sobota 

Ankaran  19.00 + duh. Ivo Miklavc 

8. maj | nedelja  4. VELIKONOČNA NEDELJA – DOBREGA PASTIRJA 

Sv. Brida  08.00 + duh. Ivo Miklavc 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (24) 
 


