
 

27. marec 2016 

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA SVETO LETO USMILJENJA 
Blagoslovljeno praznovanje 
skrivnosti našega odrešenja! 
Bog nas je v svojem usmiljenju 
rešil smrti in ostaja z nami 
vedno in povsod v našem 
življenju. Kristus je vstal, 
resnično je vstal! 

Hvala vsem, ki ste sodelovali 
pri pripravi bogoslužij v 
minulem velikem tednu: 
pevcem, ministrantom, bral-
cem, vam, ki ste okrasili 
cerkev, pripravili Božji grob in 
vse za velikonočno procesijo. 

Jutri je velikonočni ponede-
ljek, sveti maši ob 8.00 pri Sv. 
Bridi in ob 9.30 v Ankaranu. 

V sredo biblična skupina. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu. 

V četrtek in petek bom obiskal 
naše bolnike. 

V svetem letu usmiljenja poiščimo priložnost za srečanje z Jezusom. Prihodnja nedelja je 
nedelja Božjega usmiljenja. 

V soboto 16. 4. popoldne bo pri nas mladinska prireditev Stična diha - delavnice in koncert. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

27. marec | nedelja  VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Sv. Brida 08.00 + Albert in starši Nadoh 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Jože Kresevič in sorodniki 

28. marec | ponedeljek  VELIKONOČNI PONEDELJEK – 2. dan v.n. osmine 

Sv. Brida 08.00 - 

Ankaran 09.30 + starši Matej in Marija Mihelič 

29. marec | torek  velikonočna osmina 

Valdoltra 17.00 + iz družin Volk in Zlobec 

Ankaran 19.00 za srečno zadnjo uro 

30. marec | sreda  velikonočna osmina, Amadej 

Sv. Brida 17.00 + Zvonko Bobanovič, 7. dan 

Ankaran 19.00 + Jože Šömen, obl. 

31. marec | četrtek  velikonočna osmina 

Ankaran 19.00 + Marjan Zajna, obl. 
  + bratje Grego 

1. april | petek  velikonočna osmina 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 -                               

2. april | sobota  velikonočna osmina, Frančišek Paolski 

Sv. Brida 17.00 + Bruno Bonča, 30. dan 

Ankaran 19.00 + starši Franc in Jožefa Bizjak 

3. april | nedelja  2. V.N. NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Sv. Brida 08.00 + starši Renato in Tončka Lovrečič 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 za zdravje Pavla in Anamarije 
 


