
 

28. marec 2021 

CVETNA (OLJČNA) NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA 
 Veliki teden, praznovanje Jezusovega 
trpljenja, smrti in vstajenja. je središče 
bogoslužnega leta. Vzemimo si čas za 
doživljanje velike Božje ljubezni do nas. 

Svete maše so z omejeno udeležbo 
vernikov. Upoštevajmo vse varnostne 
ukrepe. V Ankaranu se glede na 
površino cerkve lahko udeleži 15 oseb, 
oz. družin, pri Sv. Bridi 10. Bogoslužju je 
mogoče prisostvovati tudi zunaj cerkve. 

SPREMLJAJTE NA SPLETNIH STRANEH, 
ČE BO PRIŠLO DO NOVIH NAVODIL, 
OZIROMA OMEJITEV. 

Vabljeni k spremljanju svete maše 
po spletu. Youtube kanal župnije je 
na https://ankaran.donbosko.si/, 
povezava na video prenos je tudi na 
župnijski facebook strani. 

Verouk je v živo z upoštevanjem 
preventivnih ukrepov. 

VELIKONOČNO TRIDNEVJE, veliki 
četrtek, veliki petek in velika noč je čas 
hvaležnosti Jezusu, ki nam je dal dar 
svete evharistije in zapoved ljubezni, 
ki je za nas umrl na križu in zmagovito 
vstal od mrtvih. Bogoslužje v tem 
tednu je v cerkvi vsak dan ob 19.00 
uri, v petek ob 15.00 uri križev pot, 
velikonočna vigilija ob 20.00 uri. 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL, če ne bo drugih navodil: pri Sv. Bridi ob 13.30 za Kolomban, 13,45 Barižoni, 14.00 
Hrvatini, 14.15 Božiči in Cerej, 14.30 Fajti in Premančan; v Ankaranu ob 15.30 Jadranska ulica, 15.45 Regentova, Pot 
na Brido, Cahova in Srebrničeva, 16.00 Mahničeva, Tomažičeva, Larisova in Frenkova, 16.15 Vlahovičeva, Bevkova in 
Kocjančičeva, 16.30 Vinogradniška, Razgledna in Debeli Rtič, 16.45 Oljčna pot in sosednje ulice, Na Logu in Rožnik. 

Danes, na cvetno nedeljo, je v župnijski cerkvi možnost prejema zakramenta sprave - spovedi od 16. do 18. 
ure. Vsak večer med tednom od 18. ure do maše. Vsak dan dopoldne in popoldne spovedovanje tudi v stolnici. 

V Očetovo hišo se je vrnil upokojeni škof Metod Pirih. V hvaležnosti za dar njegovega življenja se ga 
spomnimo v molitvi. V torek ob 19.00 uri je v stolnici sveta maša ob 7. dnevu. 

Umrl je Alojz Cep iz Kolombana. Naj ga Bog usmiljeno sprejme k sebi. 

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse prejete darove in 
prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Pri razkužilu lahko vzamete novo molitev v času epidemije. 

28. marec | nedelja  CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Zora Ceglar 

Ankaran  11.00 +  Jolanda in Miroslav Pišek 

29. marec | ponedeljek  ponedeljek v velikem tednu 

Ankaran  19.00 + Franc Hribernik 
  v zahvalo za zdravje Marije 

30. marec | torek  torek v velikem tednu 

Ankaran  19.00 + Jože Šömen, 10. obl. 
  za razsvetljenje Svetega Duha 

31. marec | sreda  sreda v velikem tednu - spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 + Marica Hajdinjak 
  v zahvalo 

1. april | četrtek  VELIKI ČETRTEK – JEZUSOVA ZADNJA VEČERJA 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ema, obl., Peter in Nada Pregarc 

2. april | petek  VELIKI PETEK – JEZUSOVA DARITEV NA KRIŽU 

Ankaran 15.00 križev pot 

Ankaran  19.00 bogoslužje velikega petka 

3. april | sobota  velika sobota – Jezus počiva v grobu 

Sv. Brida 13.30-> blagoslov velikonočnih jedil po razporedu 

Ankaran 15.30-> blagoslov velikonočnih jedil po razporedu 

Ankaran  20.00 + Ciril Gašpirc 
  za blagoslov pri delu 

4. april | nedelja  VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Sv. Brida  08.00 + Darinka Dražič, obl., + sorodniki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 +  Jožica in Ivan Kocjančič 
 

https://ankaran.donbosko.si/

