
 

25. april 2021 

4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
 Ljudje smo del občestva, med 
seboj močno povezani. Prosimo 
za razsvetljenje, da bi sprejeli 
Jezusovo besedo in se mu dali 
voditi in hraniti. Le Jezus je tisti, ki 
nas bo vedno vodil prav. 

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. 
Vabljeni k svetemu obhajilu 
zunaj svete maše posamično 
ali po družinah. Možnost ob 
nedeljah in praznikih po sveti 
maši, sicer po dogovoru. 

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

Danes je svetovni dan molitve za duhovne poklice. Vodilna misel je »Pripadaj, išči in se odloči.«  

V soboto je začetek šmarnične pobožnosti. Vabljeni k sodelovanju v cerkvi in doma. 

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. 

25. april | nedelja  4. VELIKONOČNA NEDELJA – DOBREGA PASTIRJA 

Sv. Brida  08.00 + Ana Hrvatin 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek 

26. april | ponedeljek  Marija, Mati dobrega sveta 

Ankaran  19.00 + Milka in Franc Likozar 
  + Ivan Valčič 

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

Ankaran  19.00 za zdravje v družini 
  + Ivan Valčič 

28. april | sreda  sv. Ludvik Montfortski, duhovnik, red. ustanovitelj 

Ankaran  19.00 + Zora Ceglar 
  + Ivan Valčič   

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

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + duhovnik Ludvik Počivavšek 
  + Ivan Valčič   

30. april | petek  sv. Jožef Cottolengo, red. – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 + Marica, Marija in Franc Hajdinjak 
  + Ivan Valčič 

1. maj | sobota  SV. JOŽEF DELAVEC – začetek šmarnične pobožnosti 

Ankaran  19.00 + Frančiška Rois 
  + Ivan Valčič 

2. maj | nedelja  5. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 v čast sv. Jožefu v zahvalo 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + nona Ana, + Joško Valčič 
 

https://ankaran.donbosko.si/

