
 

24. april 2016 

5. VELIKONOČNA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
Jezus nam daje novo zapoved: da 
se ljubimo med seboj. Naj ljubezen 
do bližnjega ne bo le v besedah, 
pač pa v dejanju in resnici! 

Po sveti maši so vaje otroškega 
pevskega zbora. S sredo 27. 
aprila so tudi pri verouku 
počitnice. Nadaljujemo v torek 
3. maja. Ker se dan staršev 
8. maja hitro bliža, bodo tudi v 
nedeljo 1. maja po maši 
pevske vaje. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Dan staršev bomo praznovali v 
nedeljo 8 maja. Sledi teden družine. 

Majska pobožnost šmarnice 
bo v Ankaranu vsak dan med 
tednom ob 18.30, pri sv. Bridi 
pa ob 19.00. 

Hvala za vaše darove za ljudi v stiski v Ukrajini, ki smo jih zbirali na prošnjo papeža Frančiška. 

Molimo za naše veroučence, še posebej tiste, ki se odločajo za sveto birmo in tiste, ki se 
pripravljajo na prvo obhajilo. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

24. april | nedelja  5. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Nevenka in Goran Prtenjača 

Ankaran 09.30 po namenu 

Valdoltra 11.00 + Ivica Španjol 

25. april | ponedeljek  SV. MARKO, EVANGELIST 

Ankaran 19.00 + Francesco Bonifacio 

26. april | torek  Marija, Mati dobrega sveta 

Valdoltra 17.00 v čast Materi Božji dobrega sveta in po namenu za Anamarijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

27. april | sreda  sv. Cita, devica 

Ankaran 19.00 + Ivan Gabrijelčič, 30. dan; Neža Gabrijelčič, obl. 

28. april | četrtek  sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 za spravo in blagoslov 

29. april | petek  SV. KATARINA SIENSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Valdoltra 17.00 za Božje usmiljenje 

Ankaran 19.00 + Marija Leben, obl. 

30. april | sobota  sv. Jožef Cottolengo, redovnik 

Sv. Brida 17.00 + Andrej Pucer 

Ankaran 19.00 za župljane 

1. maj | nedelja  6. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + starši Ivan in Neža Gabrijelčič 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Ana in Joško Koraca, sestra Marčela 
 


