
 

22. maj 2022 

6. VELIKONOČNA NEDELJA – PRVO SVETO OBHAJILO 
 Pridi, ljubi Jezus, vstopaj vedno 
znova v naša srca, napravi nas za 
vesele pričevalce daru odrešenja, 
prenovi nas s Svetim Duhom in 
prebujaj v nas hvaležnost za tvoje 
darove, za to, da po poti življenja 
hodimo skupaj z Marijo ter našimi 
brati in sestrami! 

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

Verouk je po urniku. Zahvaljujemo 
se Bogu za naše prvoobhajance. 
Želimo jih še naprej spremljati v 
molitvi. Zaključek veroučnega leta 
bo v nedeljo, 5. junija. 

Možnost za sveto spoved je v žup-
nijski cerkvi ob četrtkih od 18.00 ure. 

Šmarnice so v Ankaranu med 
sveto mašo. Med tednom vsak 
dan ob 19.30 uri so šmarnice z 
branjem, petjem in Marijinimi 
litanijami pri Sv. Bridi. 

V torek je praznik Marije Pomočnice kristjanov in v četrtek praznik Gospodovega vnebohoda. Vabljeni k 
sveti maši. Prve tri dni v tednu so prošnji dnevi, ko prosimo za primerno vreme in blagoslov našega dela. 

V nedeljo, 5. junija, na praznik binkošti, je popoldne ob 16.00 uri sveta maša pri Svetem Duhu nad 
Podkrajem. Kot je navada, bomo romali tja in letos še posebej molili še posebej za pokojnega 
duhovnika Iva Miklavca. 

V soboto, 18. junija, bo romanje starejših, bolnih in invalidov na Brezje. Kdor bi se želel udeležiti, 
naj se zaradi organizacije prijavi čimprej, dokler je še prostor na avtobusu. 

Berite revijo Don Bosko! 

Vabljeni, da pri bi sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. Poglejmo okoli sebe, o stiski se 
ne obotavljajmo obvestiti 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. 

22. maj | nedelja  6. VELIKONOČNA NEDELJA – PRVO SV. OBHAJILO 

Sv. Brida  08.00 + Mara Jerković, obl. 

Ankaran  10.00 za prvoobhajance in njihove družine 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 

23. maj | ponedeljek  sv. Socerb Tržaški, mučenec – prošnji dan 

Ankaran  19.00 + nona Ana, Joško Valčič, oče Viktor 
  po namenu 

24. maj | torek  MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV – prošnji dan 

Ankaran  19.00 + Franc Šenk ob r. d. 
  + Ivan Valčič ob  r. d. 

25. maj | sreda  sv. Gregor VII., papež – prošnji dan 

Ankaran 19.00 + Gvido Jurinčič, 30. dan 
  v čast sv. Jožefu v zahvalo 

26. maj | četrtek  GOSPODOV VNEBOHOD 

Sv. Brida 17.00 v zahvalo za zakon 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za zdravje 

27. maj | petek  bl. Alojzij Grozde, mučenec 

Ankaran  19.00 + iz družine Marušič 

28. maj | sobota  sv. Avguštin Canterburyski, škof 

Ankaran  19.00 + Peter Perič, obl. 
  + iz družine Hočevar 

29. maj | nedelja  7. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 v čast Materi Božji za zdravje 

Ankaran  10.00 + Helga Poklepović, + Josip in Marija Barak 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


