29. maj 2022
7. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA SREDSTEV DRUŽBENEGA OBVEŠČANJA
29. maj | nedelja 7. VELIKONOČNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 v čast Materi Božji za zdravje
Ankaran
10.00 + Helga Poklepović, + Josip in Marija Barak
Ankaran
11.30 za žive in pokojne župljane
30. maj | ponedeljek sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci
Ankaran
19.00 v čast svetemu Jožefu
za naše rajne (26)
31. maj | torek OBISKANJE DEVICE MARIJE – spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 + Ana Muha, + Julijana Pišek
v čast svetemu Jožefu v zahvalo
1. junij | sreda sv. Justin, mučenec
Ankaran
19.00 + iz družine Hočevar
za blagoslov pri delu
2. junij | četrtek sv. Marcelin in Peter, mučenca
Sv. Brida
17.00 + Slavko Stupar, 40. dan
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za naše rajne (27)
3. junij | petek sv. Karel Lwanga idr. ugandski mučenci – prvi petek
Ankaran
19.00 za duše v vicah
4. junij | sobota sv. Frančišek Caracciolo, red. ust. – prva sobota
Ankaran
19.00 v zahvalo
5. junij | nedelja BINKOŠTI
Sv. Brida
08.00 + iz družine Krbavčič
Ankaran
10.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.30 za zdravje
Sv. Duh
16.00 + duh. Ivo Miklavc

Po prazniku Jezusovega vnebohoda ga prosimo naj pride med nas.
Na drugačen način, po Svetem
Duhu, po Svetem Rešnjem Telesu v
obhajilu, po naših bratih in sestrah.
Poslušajmo drug drugega s srcem,
sodelujmo in potujmo skupaj!
SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI
CERKVI JE OB NEDELJAH OB
10.00 IN 11.30 URI.
Verouk je po urniku. Zaključek
veroučnega leta bo v nedeljo, 5.
junija. Takrat se nam bodo med
sveto mašo in po njej predstavili
tudi skavti.
Možnost za sveto spoved je v župnijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure.

Danes je nedelja sredstev družbenega
obveščanja.
Imamo
priložnost, da pomislimo, ali
nas mediji vodijo stran od
tistega, kar je v življenju res
potrebno ali pa nas gradijo,
nam pomagajo, da moremo spoznati, kaj je prav in kako kot kristjani pomagamo k rasti naših
bližnjih. Prisluhnimo najprej Jezusu, nato pa tudi drug drugemu!
Zaključujemo mesec maj, posvečen Mariji in začenjamo mesec junij, posvečen Srcu Jezusovemu.
Petek in sobota sta prva v mesecu; v četrtek in petek obisk bolnikov.
V četrtek sestanek Karitas.
V nedeljo, 5. junija, na praznik binkošti, je popoldne ob 16.00 uri sveta maša pri Svetem Duhu nad
Podkrajem. Kot je navada, bomo romali tja in letos še posebej molili še posebej za pokojnega
duhovnika Iva Miklavca.
V soboto, 18. junija, bo romanje starejših, bolnih in invalidov na Brezje. Kdor bi se želel udeležiti,
naj se zaradi organizacije prijavi čimprej, dokler je še prostor na avtobusu.
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.

