
 

15. marec 2020 

3. POSTNA NEDELJA 
 Jezus nam daje žive vode s svojo 
besedo. Če bi poznali Božji dar… 
Ne iščimo drugod, pri odkrivanju 
smisla in pomena svojega življenja 
naj nas usmerja njegova beseda 
in njegov zgled. 

Ob sedmi obletnici izvolitve se 
Bogu zahvaljujemo za papeža 
Frančiška. Kot nam naroča in prosi 
od prvega dne: molimo zanj, 
molimo pa tudi drug za drugega. 

DO PREKLICA NI SVETIH MAŠ Z 
LJUDSTVOM. 

Odpadejo tudi verouk in vsa 
druga kakorkoli predvidena 
bogoslužja in srečanja. 

Cerkev je čez dan odprta za 
osebno molitev, v njej se 
lahko zadržuje do deset 
zdravih vernikov na varni 
medsebojni oddaljenosti. 

Upoštevajmo priporočila tistih, ki skrbijo za naše zdravje in s tem pomagajmo reševati življenja. 

Duhovniki Jezusovo daritev tudi po vaših namenih kljub temu obhajamo, Jezusovo daritev 
spremljajte v molitvi doma. Če bo mogoče, bo vzpostavljen video prenos svete maše. Čeprav ne 
morete priti k sveti maši osebno, lahko namene naročite po telefonu. 

Po telefonu se oglasite tudi, če je potrebno obiskati koga, ki je v smrtni nevarnosti, s svetim 
maziljenjem in obhajilom, oz. za pogreb. Prav tako vedno lahko pokličete za razjasnitev vprašanj, 
za blagoslov ali za medsebojno spodbudo, zamisli in predloge za molitev. 

V tednu od sv. Jožefa, v četrtek, 19. marca, do praznika Gospodovega oznanjenja v sredo, 25. marca, 
obhajamo teden družine. Molimo za očete, matere in otroke in Božjo navzočnost v družinah. 

V cerkvi so listi z nedeljsko Božjo besedo in podobice z molitvijo v času epidemije. Zaupajmo Jezusu 
Odrešeniku, priprošnji Marije Pomočnice in naših nebeških prijateljev in zavetnikov svetnikov. 

Sledite informacijam na spletni strani župnije http://ankaran.donbosko.si ter na družbenih omrežjih. 

15. marec | nedelja  3. POSTNA NEDELJA – PAPEŠKA NEDELJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Jožica Černigoj 

16. marec | ponedeljek  sv. Hilarij in Tacijan, oglejska mučenca 

Ankaran  19.00 + Karmen Furlan in + iz družine Furlan 

  + Jožica Černigoj 

17. marec | torek  sv. Patrik, škof, misijonar 

Ankaran  19.00 + Franc Jelovčan, + Marija Stružnik 

  + Jožica Černigoj 

18. marec | sreda  sv. Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Jože Šömen ob godu 

  + Jožica Černigoj 

19. marec | četrtek  SV. JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

Ankaran  19.00 + Jože in Mira Semič ob r.d. 

  + Jožica Černigoj 

20. marec | petek  sv. Kristina, mučenka 

Ankaran  19.00 + Zvonko Bobanović, obl. 

  + Jožica Černigoj 

21. marec | sobota  sv. Pavlina, redovnica 

Ankaran  19.00 v zahvalo 

  + Jožica Černigoj 

22. marec | nedelja  4. POSTNA NEDELJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Jožica Černigoj 
 

http://ankaran.donbosko.si/

