
 

31. maj 2020 

BINKOŠTI 
 Na binkoštni praznik so apostoli 
po prejetju Svetega Duha šli ven in 
brez strahu oznanjali, da smo odre-
šeni. Vsak jih je razumel v svojem 
jeziku, saj so govorili jezik ljubezni. 
Tudi mi prinašajmo ogenj Svetega 
Duha in Božjo ljubezen v svet. 

Pri sveti maši upoštevamo 
varnostne ukrepe.  

Ob nedeljah v župnijski cerkvi 
sveti maši ob 9.30 in 11.00. 

Molimo za naše prvoobhajance! 

Popoldne romamo k Svetemu 
Duhu nad Podkrajem. Sveta 
maša je ob 16.00 uri. 

Po dogovoru posameznih skupin 
zaključujemo veroučno leto. Jutri 
ob rednih urah verouka je zaklju-
ček verouka za sedmi, četrti in 
osmi razred. 

Petek in sobota sta prva v mesecu. V četrtek in petek obisk bolnikov. 

Mesec junij je posebej namenjen pobožnosti do Srca Jezusovega in razmišljanju ob vrtnicah. 

V večno življenje je odšel Joško Peruzin iz Ankarana. Naj ga dobri Bog usmiljeno sprejme k sebi. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

Bodimo pozorni na duhovno ali telesno stisko bližnjega, če je potrebno, obvestimo Karitas. Vabljeni 
tudi k zbiranju papirja za misijone v Ugandi. 

31. maj | nedelja  BINKOŠTI 

Sv. Brida 08.00 v čast Svetemu Duhu za pravo pamet 

Ankaran  09.30 + Helga Poklepović, obl. + Josip in Marija Barak 

Ankaran 11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

Sveti Duh 16.00 po namenu 

1. junij | ponedeljek  MARIJA, MATI CERKVE  - BINKOŠTNI PONEDELJEK 

Ankaran  19.00 za žive in pokojne župljane 

2. junij | torek  sv. Marcelin in Peter, mučenca 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj 

3. junij | sreda  sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 

Ankaran  19.00 za dušno in telesno zdravje, za varstvo Matere Božje 

4. junij | četrtek  sv. Frančišek Caracciolo, redovni ustanovitelj 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 po namenu 

5. junij | petek  sv. Bonifacij, škof, mučenec – prvi petek 

Sv. Brida 18.00 + iz družin Pavletič in Gluhak 

Ankaran  19.00 + Nikolaj, Marija in Antonija Leben 

6. junij | sobota  sv. Norbert, škof – prva sobota 

Ankaran 19.00 za mir med ljudmi 

7. junij | nedelja  SVETA TROJICA 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Franc Bole, v zahvalo 

Ankaran 11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 
 


