
 

15. maj 2016 

BINKOŠTI – PRVO SVETO OBHAJILO SVETO LETO USMILJENJA 
Bog nas brez naših zaslug 
obsipa z velikimi darovi. 
Pogumno pričujmo o njegovi 
dobroti in usmiljenju! 

Danes popoldne romamo k 
Svetemu Duhu nad Podkrajem. 
Sveta maša je ob 16.00. Odhod iz 
Ankarana ob 14.00. 

Jutri je binkoštni ponedeljek in 
spomin Marije Matere Cerkve. 

Prihodnjo nedeljo vabljeni na 
srečanje naši bolni in ostareli. 
Tisti, ki želijo prejeti zakrament 
svete birme, bodo pred 
župnijskim občestvom na 
evangeljsko knjigo položili 
lastnoročno napisane prošnje. 
Blagoslovili bomo podobo 
Marije Pomočnice v naši cerkvi. 
Prvoobhajanci in vsi drugi se 
bomo zahvalili za prejete Božje 
darove. 

Še naprej vabljeni k šmarnicam v Ankaranu in pri Sv. Bridi ob 19.00, v Valdoltri je možnost vsak 
dan ob 17.00. 

Veroučno leto bomo sklenili v nedeljo 5. junija. 

Dragi prvoobhajanci in starši: z veseljem, navdušenjem in velikodušnostjo vsi hodimo za 
Jezusom! Pomagajmo drug drugemu odpirati srce za Boga in tiste, ki so ob nas. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 za župljane 

16. maj | ponedeljek  Marija, Mati Cerkve; binkoštni ponedeljek 

Ankaran 19.00 + Alojz Baša ob r.d. 
  po namenu 

17. maj | torek  sv. Pashal Baylonski, redovnik 

Valdoltra 17.00 + duhovnik Angel Kosmač 

Ankaran 19.00 + Anton Ceglar 

18. maj | sreda  sv. Feliks Splitski, mučenec 

Ankaran 19.00 + iz družine Mavrič 
  za Božje usmiljenje 

19. maj | četrtek  sv. Peter Celestin, papež 

Sv. Brida 17.00 + Gvido Muženič, 7. dan 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Ivan Gabrijelčič 

20. maj | petek  sv. Bernardin Sienski, redovnik 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

21. maj | sobota  sv. Timotej, diakon, mučenec 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

22. maj | nedelja  SVETA TROJICA – srečanje bolnih in ostarelih 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Krbavčič 

Ankaran 09.30 v zahvalo 

Valdoltra 11.00 v čast Mariji Pomočnici s prošnjo za zdravje in razumevanje v družini 
 


