
 

3. maj 2020 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus je dobri pastir. Hrani nas z 
besedo in kruhom življenja. Vodi 
nas prav. Prisluhnimo mu 
pozorno, nagovarja nas narahlo, 
zato je potrebna zbranost. 

Od ponedeljka, 4. maja, je spet mo-
goča udeležba pri sveti maši v cerkvi 
ob upoštevanju varnostnih ukrepov. 

Svete maše bodo ob petkih in 
nedeljah tudi pri Sv. Bridi, v kapeli 
bolnišnice Valdoltra za zdaj še ne 
bo svete maše. 

V nedeljo bosta v župnijski cerkvi 
sveti maši ob 9.30 in 11.00. 

Ker bo potrebno držati razdaljo 
med seboj, se poslužite možnosti 
udeležbe pri sveti maši tudi med 
tednom. Sporočilo nedelje in 
nedeljsko Božjo besedo si lahko 
preberete na listih, ki so na voljo.  

KDOR NE MORE V CERKEV, 
LAHKO SLEDI SVETI MAŠI V 
PRENOSU IZ ŽUPNIJSKE CERKVE. 

Današnja nedelja je posebej namenjena molitvi za duhovne poklice. V sredo goduje sv. Dominik 
Savio, zavetnik ministrantov. Obrnimo se s prošnjo za vse namene in potrebe k Božji Materi Mariji. 

Šmarnice imamo letos po domovih. V cerkvi na povabilo papeža Frančiška molimo del rožnega venca. 

V ponedeljek, na god sv. Florijana, zavetnika gasilcev, bomo še posebej molili za vse, ki kot gasilci 
podarjajo svoje moči in čas za varnost naše skupnosti. 

Oglasite se, če je potrebno obiskati koga, ki je v smrtni nevarnosti, s svetim maziljenjem in 
obhajilom. Prav tako vedno lahko pokličete za razjasnitev vprašanj, za blagoslov ali za 
medsebojno spodbudo, zamisli in predloge za molitev, s pripravljenostjo za sodelovanje. 

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. 

3. maj | nedelja  4. VELIKONOČNA NEDELJA 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

  + Emilija in Edvin Maršič 

4. maj | ponedeljek  sv. Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev 

Ankaran  19.00 + Janez Tomažič ob r. d. 

  + Joži in Franci 

5. maj | torek  sv. Angel, redovnik, mučenec 

Ankaran  19.00 + Franc Ferjan 

  + sorodniki 

6. maj | sreda  SV. DOMINIK SAVIO, ZAVETNIK MINISTRANTOV 

Ankaran  19.00 + Rudi in Sergej Orel 

  + starši in Franc Hribernik 

7. maj | četrtek  sv. Gizela, opatinja 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ernest Bevc 
  za naše rajne (45) 

8. maj | petek  sv. Viktor Milanski, mučenec 

Sv. Brida 18.00 + Dino in Elvira Opara, obl. 

Ankaran  19.00 + Alojz Bokavšek 

9. maj | sobota  sv. Izaija, prerok 

Ankaran 19.00 + Albert Nadoh, obl. 
  + duhovnik Jože Vidic 

10. maj | nedelja  5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Justa Stibilj, obl. in ob r. d. 

Ankaran 11.00 v čast Mariji Pomočnici kristjanov za dušno in telesno zdravje 
 

http://kp.rkc.si/objava/druzinske-kateheze

