
 

1. maj 2016 

6. VELIKONOČNA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
Ne bojmo se, dokler smo v 
povezanosti z Jezusom! Z njim 
pa smo povezani, ko smo 
povezani med seboj: trudimo 
se za edinost Cerkve, začnimo 
v naši skupnosti! 

V torek 3. maja nadaljujemo z 
veroukom po urniku. 

Majska pobožnost šmarnice bo 
v Ankaranu vsak dan med 
tednom ob 18.30, pri sv. Bridi 
pa ob 19.00; Valdoltra ob 17.00. 

V četrtek je praznik Gospo-
dovega vnebohoda. Sveti maši 
ob 9.30 in 19.00 uri. 

Petek in sobota prva v mesecu. 

V četrtek in petek obisk 
bolnikov. 

V petek začenjamo devet-
dnevnico pred praznikom 

prvega svetega obhajila. Ta dan bodo naši prvoobhajanci prvič prejeli zakrament sprave. 
Spremljajmo jih z molitvijo! 

Prihodnjo nedeljo bomo praznovali dan staršev. Sledi teden družine z vodilno mislijo 
»Družina – tukaj je usmiljenje doma«. 

V ponedeljek 9. maja je sestanek Župnijskega pastoralnega sveta. 

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

Naj nas spremlja varstvo in priprošnja Marije Pomočnice. Odslej bomo lahko pred njeno 
podobo molili tudi v naši cerkvi. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

2. maj | ponedeljek  sv. Atanazij, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

3. maj | torek  SV. FILIP IN JAKOB, APOSTOLA 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 v zahvalo in po namenih 

4. maj | sreda  sv. Florijan, mučenec 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

5. maj | četrtek  GOSPODOV VNEBOHOD 

Ankaran 09.30 - 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Ivo in Gašper Nikola Grozdanić ter sorodniki 

6. maj | petek  SV. DOMINIK SAVIO, ZAVETNIK MINISTRANTOV 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

7. maj | sobota  sv. Gizela, opatinja 

Sv. Brida 17.00 + Albert Nadoh, obl. 

Ankaran 19.00 - 

8. maj | nedelja  7. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Jože in Branko Humar 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 za osvoboditev in darove Svetega Duha 
 


