
 

3. april 2022 

5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA 
 Bog je za nas storil velike reči. 
Usmiljeno nas sprejema, obsoja 
greh, ne grešnika. Božji Sin se 
odpravlja na pot, da nam odpre 
vrata novega življenja. 

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. 

Zaključujemo izbiro članov 
župnijskega pastoralnega sveta. 

Verouk je po urniku. Molimo za 
veroučence, še posebej za prvo-
obhajance, ki bodo v tem tednu 
prvič prejeli zakrament sprave. 

Danes se začenja radijski 
misijon na Radiu Ognjišče s 
temo, kot je povabilo sinodalne 
poti: »Hodimo skupaj«. V 
njegovem okviru je v petek 
spovedni dan v koprski stolnici 

od 8. ure naprej. Spovedovanje v stolnici je od četrtka, 7. aprila, do sobote, 16. aprila, dopoldne 
od 8.30 in zvečer od 18.30. Pripravimo se na praznovanje s srečanjem z Jezusom Odrešenikom. 

V sredo ob 9.00 uri bo sveta maša duhovnikov naše dekanije za + duh. Ivana Miklavca. 

Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi oljčnih vejic. 

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. 

V večno življenje je prešla Maksimilijana Grgič iz Fajtov. Naj ji Bog povrne za vsa dobra dela. 

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Poslužite se tudi položnic 
Slovenske Karitas za pomoč beguncem iz Ukrajine. 

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. 

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 

4. april | ponedeljek  sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  19.00 + Koprivčevi 
  za naše rajne (15) 

5. april | torek  sv. Vincencij Ferrer, duhovnik 

Ankaran  19.00 v čast Mariji Pomočnici za mir 
  za naše rajne (16) 

6. april | sreda  sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec 

Ankaran 09.00 + duh. Ivo Miklavc 

Ankaran 19.00 v zahvalo 

7. april | četrtek  sv. Herman Jožef, redovnik 

Sv. Brida 13.00 + Maksimilijana Grgič, pogrebna 
  + Stjepan Ratkovčić, 30. dan 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (17) 

8. april | petek  sv. Maksim in Timotej, mučenca 

Ankaran  18.45 križev pot 

Ankaran  19.00 po namenu 

9. april | sobota  sv. Maksim Aleksandrijski, škof 

Ankaran  19.00 + duh. Ivo Miklavc 

10. april | nedelja  CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA 

Sv. Brida  08.00 + Darinka in Živojin Dražić 

Ankaran  10.00 + Slavka, obl. in Jože Tomažič 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


