
 

16. maj 2021 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus je šel v nebesa in nam 
obljubil Svetega Duha Tolažnika. 
Vabi nas, da bi bili njegovi 
prijatelji, povezani v medsebojni 
ljubezni. Gradimo vsak zase in 
skupaj trdno občestvo. 

Varnostni ukrepi za udeležbo pri 
bogoslužju se počasi sproščajo. 
V Ankaranu se bogoslužja 
lahko udeleži 50 oseb, oz. 
družin, pri Sv. Bridi 20. 

Vabljeni k spremljanju svete 
maše tudi po spletu. Bližnjica 
do Youtube kanala je na 
https://ankaran.donbosko.si/. 

Verouk je po urniku.  

Šmarnice so pri sv. Bridi med 
tednom ob 19.30 uri, v župnijski 
cerkvi med sveto mašo. 

V devetdnevnico pred praznikom 
Marije Pomočnice se lahko 
vključimo tudi s pomočjo spletne 
strani www.donbosko.si. 

V petek, 21. maja ob 20.00 uri Fundacija don Bosko vabi k sodelovanju pri dobrodelni oddaji na Radiu 
Ognjišče za solidarnost za štipendije za dijake, ki bi se sicer težko šolali. 

Na binkošti, v nedeljo, 23. maja, je ob 16.00 uri sveta maša pri Sv. Duhu nad Podkrajem. Vabljeni 
na romanje s prošnjo, da bi se v življenju dali voditi Svetemu Duhu. Dostop je od lani lažji, saj so 
zgradili cesto skoraj do cerkve. 

V večno življenje je odšla Dragica Celcer iz Ankarana. Naj ji Bog obilno povrne za vsa dobra dela. Dokler 
so ji dopuščale moči, je sodelovala v župnijski Karitas. 

Vabljeni k sodelovanju pri urejanju in čiščenju 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. 

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 

17. maj | ponedeljek  sv. Jošt, puščavnik 

Ankaran  19.00 za zdravje 
  + Ciril Gašpirc 

18. maj | torek  sv. Feliks Splitski, mučenec 

Ankaran  19.00 po namenu 
  + Marinka in Jože Gregorič, + Oskar Bajt 

19. maj | sreda  sv. Peter Celestin, papež 

Ankaran  19.00 + iz družin Černigoj in Škodnik 
  v zahvalo za Božje varstvo 

20. maj | četrtek  sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Marija in Matija Božič 
  + Ciril Gašpirc 

21. maj | petek  sv. Krištof Magellanes in drugi mehiški mučenci 

Ankaran  19.00 + Vida Tomažič, obl. 
  za naše rajne (5)   

22. maj | sobota  sv. Marjeta Kasijska, redovnica 

Ankaran  19.00 za domovino 
  za naše rajne (6) 

23. maj | nedelja  BINKOŠTI 

Sv. Brida  08.00 + Albert Nadoh, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 za zdravje 
 

https://ankaran.donbosko.si/
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