9. maj 2021
6. VELIKONOČNA NEDELJA
9. maj | nedelja 6. VELIKONOČNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Dino in Elvira Opara
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Slavka Tomažič, 30. dan
10. maj | ponedeljek sv. Damijan Jožef de Veuster, misijonar
Ankaran
19.00 + Franc in Feri Antolin, + Rok Koželj, + Ljubica in Niko Vujkovac
+ Vincencij Pešelj
11. maj | torek sv. Pankracij, mučenec
Sv. Brida
18.00 + Gvido Muženič in + sorodniki
Ankaran
19.00 + Marinka obl. in Jože Gregorič
12. maj | sreda sv. Leopold Mandić, redovnik
Ankaran
19.00 v zahvalo
za naše rajne (3)
13. maj | četrtek GOSPODOV VNEBOHOD
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Angela in Karlo Markončič
po namenu
14. maj | petek sv. Bonifacij, mučenec
Ankaran
19.00 + Jolanda Perič, obl.
+ Žagarjevi
15. maj | sobota sv. Zofija (Sonja), mučenka
Ankaran
19.00 v zahvalo za zakrament svetega zakona
za naše rajne (4)
16. maj | nedelja 7. VELIKONOČNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 v čast Božjemu usmiljenju za blagoslov in varstvo v družini
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + oče Viktor, + Ivica Španjol

Jezus nas ima za prijatelje, to je
tiste, ki v odnos z njim vstopamo
prostovoljno. Bolj kot besede
oznanila je pomembno, s kakšno
ljubeznijo ga posredujemo. Jezus
nas pošilja, da bi obrodili sad.
Ob udeležbi pri bogoslužju
upoštevajmo varnostne ukrepe.
V Ankaranu se glede na
površino cerkve bogoslužja
lahko udeleži 25 oseb, oz.
družin, pri Sv. Bridi 15.
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.
Verouk je v živo. V nedeljo se
bodo župnijskemu občestvu
predstavili prvoobhajanci.
Šmarnice so pri sv. Bridi vsak
dan med tednom ob 19.30 uri, v
župnijski cerkvi med sveto mašo.

Ponedeljek, torek in sreda so prošnji dnevi. Molimo za blagoslov našega dela in sadov zemlje.
V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda.
Na binkošti, v nedeljo, 23. maja, je ob 16.00 uri sveta maša pri Sv. Duhu nad Podkrajem. Kot vsako
leto romamo s prošnjo, da bi se v življenju dali voditi Svetemu Duhu. Dostop je od lani lažji, saj so
zgradili cesto skoraj do cerkve.
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. Molimo za nove duhovne poklice.

