24. april 2022
BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
24. april | nedelja BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Sv. Brida
08.00 + Annamaria Čehovin
Ankaran
10.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.30 po namenu
25. april | ponedeljek SV. MARKO, EVANGELIST
Ankaran
19.00 + starši Matej in Marija Mihelič
za naše rajne (19)
26. april | torek Marija, Mati dobrega sveta
Ankaran
19.00 + Stipo Deronja, obl.
za naše rajne (20)
27. april | sreda bl. Hozana Kotorska, devica
Ankaran
19.00 + Gregor Lorbek
za naše rajne (21)
28. april | četrtek sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec
Sv. Brida
17.00 + Maksimilijana Grgič, 30. dan
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za naše rajne (22)
29. april | petek SV. KATARINA SIENSKA, SOZAVETNICA EVROPE
Ankaran
19.00 + duhovnik Vinko Prestor
30. april | sobota sv. Pij V., papež
Ankaran
19.00 + Edvin, obl., Emilija in Danijela Maršič
1. maj | nedelja 3. VELIKONOČNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Olga ob r. d. in Zvonko Bobanović
Ankaran
10.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.30 + Jožica in Franci

Jezus, vstali od mrtvih, nas vabi, naj
verujemo. Blagor nam, saj smo
deležni njegovega vstajenja in po
Svetem Duhu posvečuje vse naše
prizadevanje v življenju.
SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI
CERKVI JE OB NEDELJAH OB
10.00 IN 11.30 URI.
V ponedeljek verouk po urniku,
v sredo se že začnejo počitnice.
Molimo za vse veroučence.
Priložnost za sveto spoved je v
župnijski cerkvi ob četrtkih od
18.00 naprej.

Vabljeni, da pri bi sveti maši
skupaj molili tudi po vaših
namenih.
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.

