23. maj 2021
BINKOŠTI
23. maj | nedelja BINKOŠTI
Sv. Brida
08.00 + Albert Nadoh, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.00 + Jolanda in Miroslav Pišek
24. maj | ponedeljek MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV
Ankaran
19.00 + Franc Šenk ob r. d.
+ Ivan Valčič ob r. d.
25. maj | torek sv. Urban I., papež
Ankaran
19.00 + Justina Kocjančič
+ Zdenka in Maks Jurdana
26. maj | sreda sv. Filip Neri, duhovnik
Ankaran
19.00 + Duilio Božič
za srečne poti
27. maj | četrtek bl. Alojzij Grozde, mučenec
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Danica Tratnik
za zdravje
28. maj | petek sv. German Pariški, škof
Ankaran
19.00 + Peter Perič, obl.
+ Zora Ceglar
29. maj | sobota sv. Pavel VI., papež
Ankaran
19.00 + Karolina Celcer, 7. dan
v zahvalo
30. maj | nedelja SVETA TROJICA
Sv. Brida
08.00 za zdravje
Ankaran
09.30 + Helga Poklepović, + Josip in Marija Barak
Ankaran
11.00 za žive in pokojne župljane

Bog po Svetem Duhu prenavlja
obličje zemlje, prenavlja tudi nas
in nam daje Duha resnice in moč
za pogumno pričevanje. Pustimo
se voditi Svetemu Duhu in v svetu
izžarevajmo Božjo dobroto.
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. V petek se
bodo naši prvoobhajanci prvič
srečali z Jezusom Odrešenikom
pri sveti spovedi. Spremljajmo jih
z molitvijo.
Šmarnice so pri sv. Bridi med
tednom ob 19.30 uri, v župnijski
cerkvi med sveto mašo.

Ponedeljek, 24. maj, je praznik Marije Pomočnice. Izročimo ji svoje prošnje in se zahvalimo, da nas
spremlja s svojo materinsko priprošnjo.
Popoldne 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. Cesta je zdaj skoraj do cerkve.
V našo župnijo prihaja kot pomočnik dr. Jože Bajzek. Sodeloval bo tudi v zamejstvu. Dobrodošel
med nami.
V večno življenje je odšla Ika Modrić iz Božičev. Naj ji Bog obilno povrne za vse dobro.
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.

