
 

3. maj | nedelja  5. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Albert in starši Nadoh 

Ankaran 09.30 + Mihael Celcer 

Valdoltra 11.00 za Božji blagoslov, v zahvalo in prošnjo za zdravje v družini 

4. maj | ponedeljek  Florijan, mučenec 

Ankaran 19.00 + Anton Ceglar 

5. maj | torek  Angel, redovnik, mučenec 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + iz družin Pavalec in Boštjančič 

6. maj | sreda  DOMINIK SAVIO, ZAVETNIK MINISTRANTOV 

Sv. Brida 17.00 + Dino in Elvira Opara 

Ankaran 19.00 za Božje varstvo v nosečnosti 

7. maj | četrtek  Gizela, opatinja 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

 19.00 + Marija Lukežič, 30. dan 

8. maj | petek  Viktor Milanski, mučenec 

Valdoltra 17.00 za župljane 

Ankaran 19.00 + Bruno Perič 

9. maj | sobota  Izaija, prerok 

Ankaran 19.00 + iz družine Žontar 

10. maj | nedelja  6. velikonočna nedelja – nedelja turizma 

Sv. Brida 08.00 + Marija in Štefka Požar 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 v čast in zahvalo sv. Leopoldu Mandiću 

 

3. maj 2015 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
Kdor ostane v Jezusu, obrodi 

obilo sadu. Bodimo žive 

mladike z Jezusom in 

včlenjeni v njegovo skrivnost-

no telo. 

Pri šmarnicah poleg tega, da 

počastimo Božjo Mater 

Marijo, poslušamo o sre-

čevanjih dveh prijateljev s sv. 

Janezom Boskom. Letos bo 

njegov 200-ti rojstni dan! 

Otroci vsak dan dobijo par 

sličic za igro Spomin. Seveda, 

vabljeni tudi starši. Molimo za 

naše prvoobhajance! 

Jutri je reden verouk. 

V sredo po sveti maši seja 

župnijskega pastoralnega sveta. 

Prihodnjo nedeljo bomo med 

sv. mašo ob 8.00 pri sv. Bridi 

blagoslovili, kar je bilo v 

zadnjih mesecih obnovljenega: ometana zahodna fasada in zvonik, ki je bil tudi na novo 

prekrit, nadstrešek nad vhodnimi vrati ter preurejena spovednica v cerkvi. 

Ko se pripravljamo na praznovanje obletnic naše župnije, vabljeni k sodelovanju pri petju ali 

kako drugače. Odzovite se povabilu članov župnijskega sveta. 

V molitvi se spomnimo žrtev potresa v Nepalu, pa tudi drugih po svetu, ki so v stiskah. 

Slovenska Karitas vabi k velikodušnosti v pomoči. 

Vabljeni, da bi obogatili skupni zgodovinski spomin s slikami iz življenja župnije in svojimi 

spomini.  

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. 


