
 

29. marec | nedelja 6. postna,  cvetna nedelja – začetek velikega tedna 

Sv. Brida 08.00 v čast Svetemu Duhu, po namenu 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 po namenu 

30. marec | ponedeljek  Amadej Savojski, vojvoda 

Ankaran 19.00 + Jožef Šömen, obl. 

31. marec | torek  Kornelija, mučenka – spomin sv. Janeza Boska 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

1. april | sreda  Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec 

Ankaran 19.00 + Ema Pregarc, obl. 

2. april | četrtek  VELIKI ČETRTEK 

Nova Gorica 10.00 krizmena sveta maša, posvetitev olj 

Ankaran 19.00 s prošnjo za Božje usmiljenje 
  + Ilija Kalizan, obl. 

3. april | petek  VELIKI PETEK 

Sv. Brida 15.00 molitev križevega pota 

Valdoltra 17.00 molitev križevega pota 

Ankaran 19.00 bogoslužje velikega petka – ni svete maše                              

4. april | sobota  Velika sobota 

Sv. Brida 15.00 blagoslov velikonočnih jedil 

Ankaran 16.00 blagoslov velikonočnih jedil 

Ankaran 19.00 - 

5. april | nedelja  VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Lovrečič 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 po namenu 

29. marec 2015 

6. POSTNA, CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA 

»Kristus je za nas postal pokoren vse 

do smrti, smrti na križu. Zato ga je 

Bog povzdignil in mu podélil ime, ki 

je nad vsakim imenom« (Flp 2,8-9). 

Ob 15.00 križev pot v cerkvi. 

V torek in sredo obisk bolnikov pred 

velikonočnimi prazniki. 

Dnevi veliki četrtek, veliki petek in 

velika noč so središče bogoslužnega 

leta z obhajanjem najpomembnejše 

skrivnosti naše vere: Jezusovega 

trpljenja, smrti in vstajenja. 

Na veliki četrtek dopoldne se 

duhovniki zberemo ob škofu k t.i. 

krizmeni maši z blagoslovom in 

posvetitvijo svetih olj. 

Ob 19.00 pri večerni maši, spominu zadnje 

večerje, se predstavijo prvoobhajanci. 

Ob koncu bogoslužja skupaj molimo 

z Jezusom na Oljski Gori. 

Veliki petek je dan Jezusove 

obsodbe in smrti na križu. Ob 15.00 

uri pri Sv. Bridi in ob 17.00 uri v 

Valdoltri molitev križevega pota. 

Ob 19.00 v župnijski cerkvi obredi 

velikega petka: Božja beseda, 

slovesne prošnje vernikov, češčenje 

križa in sveto obhajilo. Nato molimo 

ob Jezusu v Božjem grobu. 

Na Veliko soboto ob 8.00 vabljeni k molitvi psalmov pri Božjem grobu. Ob 15.00 pri Sv. Bridi in ob 16.00 v 

župnijski cerkvi blagoslov velikonočnih jedil. Takrat je tudi priložnost, da počastimo Jezusa v Božjem grobu in se 

zadržimo v molitvi. 

V soboto ob 19.00 velikonočna vigilija z blagoslovom nove luči in hvalnico velikonočni sveči, poslušanjem Božje 

besede, blagoslovom krstne vode in obnovitvijo krstnih obljub ter evharistično daritvijo. 

Po maši procesija z vstalim Zveličarjem in Najsvetejšim, ki ga bomo spremljali z lučkami. 

Na največji krščanski praznik, Veliko noč Gospodovega vstajenja so maše ob 8.00 pri Sv. Bridi z obredom 

Jezusovega vstajenja, ob 9.30 v Ankaranu in ob 11.00 v Valdoltri.  

Ta teden priložnost za sveto spoved do četrtka eno uro pred sveto mašo, v petek pol ure pred križevim potom in v 

soboto pol ure pred blagoslovom jedil. Možnost za prejem zakramenta sprave tudi v Kopru v stolnici ali pri Sv. Ani. 

Ministranti bodo imeli v četrtek, petek in soboto vaje ob 17.30. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


