
 

15. maj 2022 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus nas vabi, naj bomo pričevalci. 
Naj ljubimo drug drugega tako, kot 
je on nas ljubil. Približajmo se mu, 
da bomo mogli spoznati, kaj nam 
želi povedati in kaj nam kaže s 
svojim zgledom.  

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

Verouk je po urniku. Prihodnjo 
nedeljo je v naši župniji praznik 
prvega svetega obhajila. 

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. 

Danes se začenja devetdnevnica pred praznikom Marije, Pomočnice kristjanov. 

Ob 70-letnici izhajanja lahko za en mesec brezplačno naročite katoliški tednik Družina. 

Berite revijo Don Bosko! 

V večno življenje je odšel Željko Jakac iz Hrvatinov. Naj ga Bog usmiljeno 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. 

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 

16. maj | ponedeljek  sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec 

Ankaran  19.00 v zahvalo Bogu in staršem za dar življenja 

17. maj | torek  sv. Jošt, puščavnik 

Ankaran  19.00 + starši Stjepan in Milka Dominić 

18. maj | sreda  sv. Feliks Splitski, mučenec 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu za zdravo pamet 

19. maj | četrtek  sv. Peter Celestin, papež 

Sv. Brida 17.00 + Gvido Muženič, obl. 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (26) 

20. maj | petek  sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

Ankaran  19.00 + Angela in Ivan Fekonja 

21. maj | sobota  sv. Krištof Magellanes, duh., idr. mehiški mučenci 

Ankaran  19.00 + duh. Ivo Miklavc 

22. maj | nedelja  6. VELIKONOČNA NEDELJA – PRVO SV. OBHAJILO 

Sv. Brida  08.00 + Mara Jerković, obl. 

Ankaran  10.00 za prvoobhajance in njihove družine 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


