
 

22. maj 2016 

SVETA TROJICA – Srečanje bolnih in ostarelih SVETO LETO USMILJENJA 
Sveta Trojica Bog Oče, Bog Sin in 
Bog Sveti Duh je skrivnost 
Božjega bivanja, je skrivnost 
Božje in človeške družine. Vero v 
troedinega Boga izpovedujemo, 
ko vzpostavljamo bogate 
medčloveške odnose. 

Za tiste, ki so zaprosili za prejem 
zakramenta svete birme bomo 
vztrajno molili, tudi oni pa so v 
bližnji pripravi na vstop v polno 
življenje kristjana povabljeni, da še 
naprej poglabljajo svojo vero in 
povezanost s cerkveno skupnostjo. 

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

V torek je praznik Marije 
Pomočnice kristjanov. Od zdaj, 
ko imamo njeno podobo tudi v 
naši cerkvi, še bolj zavzeto 
prosimo: Marija, pomoč 
kristjanov, prosi za nas! 

V četrtek je slovesni praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Sveti maši v Ankaranu ob 9.30 in 
19.00. Obnovimo vsebino velikega četrtka in počastimo Jezusa, ki biva med nami! 

Prihodnjo nedeljo popoldne je na Rakovniku v Ljubljani romarski shod Marije Pomočnice. 

Veroučno leto bomo sklenili v nedeljo 5. junija. 

V nedeljo 19. junija se bomo pri sveti maši v župnijski cerkvi zahvalili za 25 let samostojne 
slovenske države in prosili potrebnih Božjih milosti za naprej. 

V večno življenje je odšla Roža Perič iz Ankarana. Naj jo usmiljeni Bog sprejme k sebi. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

23. maj | ponedeljek  sv. Socerb Tržaški, mučenec 

Ankaran 19.00 za župljane 
  + Danijel 

24. maj | torek  MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV 

Valdoltra 17.00 + v zahvalo za Božje varstvo 

Ankaran 19.00 + Peter Perič, obl. 

25. maj | sreda  sv. Urban I., papež 

Ankaran 19.00 + Viktorija Pohlen ob r.d. 
  za Božje usmiljenje 

26. maj | četrtek  SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

Ankaran 09.30 + mama Ana Petaci in sestra Helena Arlič 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 po namenu 

27. maj | petek  bl. Alojzij Grozde, mučenec 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za Božje usmiljenje 

28. maj | sobota  sv. German Pariški, škof 

Ankaran 19.00 + Marko Modrić, obl. 
  + Ivan Gabrijelčič 

29. maj | nedelja  9. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Franc Marušič in sorodniki 

Ankaran 09.30 + starši in brata Bezek 

Valdoltra 11.00 Jezusu Odrešeniku v zahvalo za mirno in zadovoljno življenje 
 


