
 

26. april 2020 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus se nam ne bo nikoli izneveril. 
Ima potrpljenje z nami in se 
prilagodi naši hitrosti doume-
vanja. Čaka, kdaj bo naše srce 
prav goreče, da se nam bo lahko 
dal spoznati. In nato nas vabi, naj 
bomo njegovi pričevalci. 

DO PREKLICA NI SVETIH MAŠ Z 
LJUDSTVOM IN DRUGIH SREČANJ. 

OMOGOČEN JE PRENOS SVETE 
MAŠE IZ ŽUPNIJSKE CERKVE OB 
URAH KOT NA OZNANILIH PREK 
STRANI ŽUPNIJA ANKARAN NA 
FACEBOOKU. 

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

Vabljeni, da po telefonu 
naročite namene, za katere naj 
molimo pri sveti maši. 

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 večno življenje je odšel Boris Šukljan iz Ankarana. Naj ga Bog usmiljeno sprejme k sebi. 

Na spletni strani http://kp.rkc.si/objava/druzinske-kateheze je gradivo za družinsko molitev in 
verouk doma. 

Vabljeni k »virtualni nabirki« za župnijo na IBAN SI56 0432 1000 3318 296 in drugim oblikam 
dobrodelnosti. 

Sledite informacijam na spletni strani župnije http://ankaran.donbosko.si ter na družbenih omrežjih. 
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Ankaran  09.30 + Neža in Ivan Gabrijelčič 

  + Miroslav Marušič 

27. april | ponedeljek  sv. Cita, dekla, devica 

Ankaran  09.30 za zdravje v družini 

  + Miroslav Marušič 

28. april | torek  sv. Ludvik Montfortski, duh., red. ustanovitelj 

Ankaran  19.00 + Rozka Krč, + Andreja Križaj 

  + Miroslav Marušič 

29. april | sreda  SV. KATARINA SIENSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Ankaran  19.00 za blagoslov in zdravo pamet 

  + Miroslav Marušič 

30. april | četrtek  sv. Pij V., papež – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 + Pavlina Bordon ob r. d. 

  + Miroslav Marušič 

1. maj | petek  SV. JOŽEF DELAVEC – prvi petek 

Ankaran  19.00 za Božji blagoslov za delo 

  + iz družin Mavrič in Žigante, za zdravje 

2. maj | sobota  sv. Atanazij, škof, cerkv. učitelj – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Jožica Černigoj 

  + Miran Vrbančič 

3. maj | nedelja  4. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Emilija in Edvin Maršič 
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