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MOLITEV ZA ŽRTVE SPOLNIH ZLORAB 
V CERKVI IN DRUŽBI V SLOVENIJI 

 
Nebeški Oče,  

ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, 

še posebej za najmanjše in najbolj ranljive, 

tebi izročamo življenja 

številnih otrok in ranljivih odraslih, 

ki so bili spolno zlorabljeni 

in katerih zaupanje in nedolžnost sta bili uničeni. 
 

Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine 

in prevzeti odgovornost za toliko zlomljenih življenj.  

Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah 

našli razumevanje in podporo, 

da bi se s pomočjo Tvoje milosti 

zacelile njihove rane, in da bi znova našli mir.  
 

To te prosimo 

po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, 

ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, 

in s Teboj v občestvu Svetega Duha 

živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
 

Papeška komisija za zaščito otrok 



MOLITEV ZA DOMOVINO 
OB IZBIRI NJENIH VODITELJEV 
 
Dobri Bog, oče vseh ljudi, 
v času velike stiske v naši domovini in po svetu 
izbiramo može in žene, 
ki bodo nosili bremena odgovornosti 
pri delu za pravičnost, varnost in mir 
med nami in v svetu. 
 

Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju 
in z močjo tvojega Svetega Duha. 
On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi. 
Naj omehča naša srca, 
da bomo premagovali prepire in razdore 
ter spoštovali tvojo podobo v vsakem človeku. 
 

Jezus, Božji Sin! 
Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas, 
da nas vse osvobodiš spon in grehov 
ter nam podariš zgled svoje darujoče ljubezni. 
Podari izvoljenim pogum, moč, poštenost 
in nesebičnost pri delu za blagor domovine.  
 

Usliši, dobri Oče, priprošnjo Marije Pomočnice, 
naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov! 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

Slovenska škofovska konferenca 



Svete maše ob nedeljah in praznikih:  
 8.00 - Sv. Brida; 10.00 in 11.30 – Ankaran 
Svete maše med tednom:  
 19.00 v župnijski cerkvi – vsak dan 
 četrtek 17.00 Sv. Brida ni v juliju in avgustu 
Spovedovanje:    ČETRTEK OD 18.00 V ŽUPNIJSKI CERKVI 

  NEDELJA PRED SVETO MAŠO V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Kadarkoli po dogovoru 

 

Telefon:    05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB 

Elektronska pošta:  zupnija.ankaran@rkc.si 
Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si 
Transakcijski račun: IBAN SI56 0432 1000 3318 296, BIC KBMASI2X 

 

V preddverju cerkve že nekaj časa čakajo trije zvonovi, 
posvečeni Mariji Pomočnici, sv. Nikolaju in sv. Janezu Bosku. 

Priporočamo se za darove na TRR ali osebno, da bi mogli 
čimprej postaviti še zvonik. 

KORISTNE POVEZAVE NA INTERNETU 

www.hozana.si; www.aleteia.si; www.druzina.si; 

www.radio.ognjisce.si; www.pridi.com; www.donbosko.si  

KARITAS spodbuja k skrbi za potrebne duhovne ali 

materialne pomoči. Bodimo pozorni do beguncev iz Ukrajine. 

Vabljeni k pobudi POSVOJITEV NA DALJAVO. 

SPOVEDOVANJE V STOLNICI V KOPRU 

spovedni dan v petek, 8. aprila – od 8h naprej ves dan 

četrtek, 7.4., sobota, ponedeljek-sobota 16. 4. ob 8.30 in 18.30 

10. 4. CVETNA (OLJČNA) NEDELJA 8.00 Sv. Brida, 10.00, 11.30 

Ankaran (Istrski maraton ni ovira: zapora je končana ob 9.30) 

14. 4. VELIKI ČETRTEK 19.00 zadnja večerja - prvoobhajanci  

15. 4. VELIKI PETEK 15.00 križev pot Sv. Brida; 19.00 obredi 

16.4. VELIKA SOBOTA blagoslov jedil 15.00 Sv. Brida, 16.00 Ankaran 

17. 4. VELIKA NOČ sobota 19.00 velikonočna vigilija; 8.00 obred 

vstajenja Sv. Brida, 10.00 in 11.30 praznična sv. maša Ankaran 

18. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 8.00 Sv. Brida, 10.00 Ankaran 

RADIJSKI MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE »HODIMO SKUPAJ« 

od nedelje, 3. 4. do sobote, 9. aprila: www.radio.ognjisce.si 

http://www.hozana.si/
http://www.aleteia.si/
http://www.druzina.si/
http://www.radio.ognjisce.si/
http://www.pridi.com/
http://www.donbosko.si/
http://www.radio.ognjisce.si/

