
 

19. april | nedelja  3. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Hermina in Jože Puc 

Ankaran 09.30 + iz družine Miklavčič 

Valdoltra 11.00 + Helena Volk 

20. april | ponedeljek  Teotim (Teo), škof, misijonar 

Ankaran 19.00 + Laura Viola, roj. Krmac ob r.d. 

21. april | torek  Anzelm, škof, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 v čast Materi Božji za zdravje 

Ankaran 19.00 + starši Jakob in Rozalija Gnezda 

22. april | sreda  Hugo, škof 

Ankaran 19.00 za župljane 

23. april | četrtek  Jurij, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 v čast Materi Božji za Božje varstvo v družini 

24. april | petek  Marija Kleopova, svetop. žena - spomin Marije Pomočnice 

Valdoltra 17.00 + iz druž. Kocjan-Bandelj-Pieri, Slavko Habe, Ivan Strnad 

Ankaran 19.00 v zahvalo Mariji Pomočnici za vse milosti 

25. april | sobota  MARKO, EVANGELIST 

Ankaran 19.00 + Laura Viola, roj. Krmac 

26. april | nedelja  4. velikonočna nedelja – Dobrega Pastirja 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Jerman 

Ankaran 09.30 + iz družin Kovač in Čič 

Valdoltra 11.00 v čast Materi Božji dobrega sveta in po namenu 

 

19. april 2015 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
Učenci so Jezusa spoznali po 
njegovih besedah in lomljenju 
kruha. Jezusova ljubezen jim 
je vse razodela in njihov 
odgovor nanjo jih je vodil v 
pričevanju, pa naj je bilo 
prilično ali neprilično.  

Danes ob 19.30 bo v Gimnaziji 
Želimlje musical o sv. Janezu 
Bosku ob 200-letnici njego-
vega rojstva z naslovom »Za 
vas živim«. 

Ta teden je ob premišljevanju 
evangelija o Dobrem Pastirju 
namenjen molitvi za duhovne 
poklice. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

V četrtek seja župnijskega 
pastoralnega sveta. 

Ponovno vabljeni, da bi obogatili skupni zgodovinski spomin s slikami iz življenja župnije in 
svojimi spomini.  

V četrtek smo pokopali Avrelija Hoteša iz Hrvatinov. Naj mu bo Bog usmiljen sodnik in 
povrne za vse, kar je v življenju dobrega storil. 

V tem tednu bomo zmolili pogrebne molitve na grobu Ivanke Vošinek. 

Darujmo trpljenje in molitve za našo župnijo.  Priporočamo se za darove za zvonove. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


