
 

8. maj 2016 

7. VELIKONOČNA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
Jezus je šel v nebesa in 
pričakujemo obljubljenega 
Svetega Duha. Da bi bili eno 
med seboj, da bi po Jezusu 
spoznali Boga Očeta in dar 
njegovega usmiljenja! 

Hvala našim staršem za dar 
življenja in vso skrb. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali pri 
današnjem bogoslužju: otroški 
zbor in nastopajoči. Sledi teden 
družine z mislijo »Družina – 
tukaj je usmiljenje doma«. 

V petek so naši prvoobhajanci 
prvič prejeli dar odrešenja pri 
zakramentu sprave. V tem tednu 
se z devetdnevnico pripravljajo 
na sprejem Jezusa prihodnjo 
nedeljo, na praznik binkošti. Zato 
bodo šmarnice v Ankaranu v 
povezavi s sveto mašo ob 19.00. 
Šmarnice pri Sv. Bridi ob 19.00, 
v Valdoltri je možnost za 
šmarnice vsak dan ob 17.00. 

Jutri seja Žup. pastoralnega sveta. 
V torek sestanek Karitas. V sredo biblična skupina. 

Hvala staršem prvoobhajancev za temeljito ureditev cerkve in okolice. 

Prihodnjo nedeljo, na Binkošti, popoldne romamo k Svetemu Duhu nad Podkrajem. 

V večnost je odšel Gvido Muženič iz Hrvatinov. Naj mu Bog povrne za vse dobro. 

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. 

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 

9. maj | ponedeljek  sv. Izaija, prerok 

Sv. Brida 17.00 + Elvira in Dino Opara 

Ankaran 19.00 + Celeste in Celestina Skerl 

10. maj | torek  sv. Damijan Jožef de Veuster, misijonar 

Valdoltra 17.00 za srečno operacijo, Božje varstvo in blagoslov 

Ankaran 19.00 + sorodniki 

11. maj | sreda  sv. Odo Clunyjski, opat 

Ankaran 19.00 v zahvalo, za Božje varstvo 
  za Božje usmiljenje 

12. maj | četrtek  sv. Leopold Mandić, redovnik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 
  za Božje usmiljenje 

13. maj | petek  sv. Marija Dominika Mazzarello, redovnica 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Franc Novak 

14. maj | sobota  sv. Bonifacij, mučenec 

Ankaran 19.00 + Jolanda Perič, obl. 
  + dr. Janez Gašperlin, v spomin na vojne in povojne žrtve 

15. maj | nedelja  BINKOŠTI – praznik prvega svetega obhajila 

Sv. Brida 08.00 za družino 

Ankaran 09.30 + Danilo Hlede, obl. 

Valdoltra 11.00 v čast in zahvalo sv. Leopoldu Mandiću 

Sv. Duh 16.00 - 
 


