
 

10. april 2016 

3. VELIKONOČNA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
V stiskah, nevarnostih in 
zapuščenosti nam upanje daje 
zagotovilo: »Gospod je!« Zato 
se ne bojimo, zaupamo 
njegovi obljubi in prejemamo 
duhovno mladost. 

Hvala gostjam, Ženskemu 
pevskemu zboru Petrol za 
sodelovanje pri bogoslužju. 
Kakšno pesem bodo zapele še 
pred cerkvijo. 

Do prihodnje nedelje še 
posebej molimo za duhovne 
poklice. 

V torek sestanek Karitas. 

V sredo biblična skupina. 

V četrtek sestanek katehetov. 

V petek pevske vaje otroškega 
zborčka ob 18.00. 

V soboto ob 17.00 bo pri nas mladinska prireditev Stična diha - delavnice in koncert. 

Prihodnjo nedeljo so darovi pri maši namenjeni za solidarnostni sklad za zavarovanje 
duhovnikov, čez 14 dni pa je papež Frančišek priporočil, da bi z darovi pomagali Ukrajini. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi, danes ob petju. 

10. april | nedelja  3. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 za razsvetljenje Svetega Duha 

Ankaran 09.30 + Marko Lulić, obl. 

Valdoltra 11.00 za zdravje mame Marije in družine 

11. april | ponedeljek  sv. Stanislav, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 + Anton Smuk 

12. april | torek  sv. Zenon Veronski, škof 

Valdoltra 17.00 za zdravje družine in Božji blagoslov 

Ankaran 19.00 za župljane 

13. april | sreda  sv. Ida, redovnica 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc, obl. 

14. april | četrtek  sv. Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenci 

Ankaran 19.00 + Duvilio Gorela 
  + Ivan Gabrijelčič 

15. april | petek  sv. Helena Alzaška, kneginja 

Valdoltra 17.00 Giorgio del Vecchio in družina 

Ankaran 19.00 za zdravje in srečne poti 

16. april | sobota  sv. Bernardka Lurška, redovnica 

Sv. Brida 17.00 + Zvonko Bobanovič, 30. dan 

Ankaran  17h STIČNA DIHA - 19.00 koncert - ni sv. maše 

17. april | nedelja  4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja 

Sv. Brida 08.00 + starši in duh. Ivan Kolenko 

Ankaran 09.30 + Ivan Gabrijelčič 

Valdoltra 11.00 + tast Miroslav Pišek, nona Ana in oče Viktor 
 


