
 

27. marec 2022 

4. POSTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA 
 Bog Oče nas sprejema z milostjo in 
usmiljenjem. Zahvaljujmo se za Jezusa, 
Božjega Sina, našega Odrešenika. 
Veselimo se Božje dobrote. 

SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI 
CERKVI JE OB NEDELJAH OB 
10.00 IN 11.30 URI. 

Ob četrtkih je od 18.00 ure mož-
nost prejema zakramenta sprave. 

Vsak petek v postnem času je 
pred sveto mašo molitev 
križevega pota. 

Danes izbiramo člane župnijskega 
pastoralnega sveta. 

Verouk je po urniku. Molimo za 
naše veroučence. 

Petek in sobota sta prva v mesecu; 
obisk bolnikov. 

V tem tednu pripravljamo 
oljčne vejice za župnije po 
Sloveniji. Vabljeni k pomoči pri 
župnišču ali pa k pripravi šopov 
oljčnih vejic doma. 

Na cvetno nedeljo, 10. aprila, 
bo v Ankaranu začetek 

Istrskega maratona. Jadranska cesta bo zaprta od 8.45 do 9.30 in ne bo ovire za obisk bogoslužja. 

Ob slovesu od gospoda Ivana Miklavca smo zbrali darove za 23 svetih maš. Hvala za molitve in 
čas vsem, ki ste sodelovali pri slovesu tu v Ankaranu in pogrebu na Trsteniku. Ohranjajmo 
graditelja naše župnijske cerkve in župnijskega občestva v blagem spominu. 

V večno življenje je prešel Pavao Podnar. Naj mu Bog povrne za vsa dobra dela. 

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Begunci iz Ukrajine so tudi že med 
nami; hrano ali higienske pripomočke lahko prinesete v župnišče. Poslužite se tudi položnic 
Slovenske Karitas. 

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. 

27. marec | nedelja  4. POSTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Gregor Lorbek 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 v čast Svetemu Duhu za uspeh v šoli 

28. marec | ponedeljek  sv. Vojan (Bojan), knez 

Ankaran  19.00 + Ivo Miklavc, 7. dan 
  za naše rajne (15) 

29. marec | torek  sv. Bertold, redovni ustanovitelj 

Ankaran  19.00 + Izidor in Željko Gluhak 
  po namenu 

30. marec | sreda  sv. Amadej Savojski, vojvoda 

Trstenik 19.00 + Jože Šömen, obl. 
  po namenu 

31. marec | četrtek  sv. Gvido, opat – spomin sv. Janeza Boska 

Sv. Brida 17.00 + Jože in Hermina Puc 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Pavao Podnar, 7. dan 

1. april | petek  sv. Tomaž Tolentinski, misijonar, muč. – prvi petek 

Ankaran  18.45 križev pot 

Ankaran  19.00 + iz družine Mandeljc 
  + Ema, Peter in Nada Pregarc 

2. april | sobota  sv. Frančišek Paolski, red. ust. – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Ivo Miklavc 

3. april | nedelja  5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Josip Janković ob r. d. 

Ankaran  10.00 + starši Murković in Lepen; za zdravje 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


