
 

8. maj 2022 

4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
 Jezus je Dobri pastir. Skrbi za nas in 
nas vabi, naj hodimo za njim. 
Molimo za nove duhovne poklice!  

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

Verouk je po urniku. Molimo za 
veroučence. Prvoobhajanci v 
četrtek začenjajo devetdnevnico. 

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

Šmarnice so v Ankaranu med 
sveto mašo. Med tednom vsak 
dan ob 19.30 uri so šmarnice z 
branjem, petjem in Marijinimi 
litanijami pri Sv. Bridi. 

Jutri, v ponedeljek po sveti 
maši je sestanek župnijskega 
gospodarskega sveta. 

V sredo ob 17.00 uri še posebej starši vabljeni na predavanje z naslovom: »Katere otroke je 
lahko vzgajati«, ki ga bo imel prof. dr. Jože Bajzek. 

V soboto bodo urejali cerkev in okolico pred prvim obhajilom starši prvoobhajancev. 
Vabljeni, da se jim pridružite ob 9.00 uri. 

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. 

 

OKLICI 

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

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

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (24) 

9. maj | ponedeljek  sv. Izaija, prerok 

Ankaran  19.00 + Nikola Bogomolec 

10. maj | torek  sv. Janez Avilski, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + iz družine Šiškovič 

11. maj | sreda  sv. Pankracij, mučenec 

Ankaran 19.00 + Marinka in Jože Gregorič 

12. maj | četrtek  sv. Leopold Mandić, redovnik 

Sv. Brida 17.00 + Slavko Stupar, 7. dan 
  + Dino in Elvira Opara 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Anton in Zora Ceglar 

13. maj | petek  SV. MARIJA DOMINIKA MAZZARELLO, REDOVNICA 

Ankaran  19.00 za naše rajne (25) 

14. maj | sobota  sv. Bonifacij, mučenec 

Ankaran  19.00 + duh. Ivo Miklavc 

15. maj | nedelja  5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + duh. Ivo Miklavc 

Ankaran  10.00 + Jolanda Perič, obl. 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


