
 

2. april 2017 

5. POSTNA NEDELJA – tiha nedelja  
Jezus je vstajenje in življenje. 
Naj bo naše življenje tako, da 
bo slavilo tistega, ki nam 
življenje daje!  

Ob 15.00 uri vabljeni h križe-
vemu potu v župnijsko cerkev. 

Verouk poteka po urniku. 
Bogoslužni zvezek naj nam 
pomaga spremljati Jezusovo 
sporočilo v Božji besedi. 

V torek je srečanje Karitas. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu, v četrtek in petek 
obisk bolnikov. 

V petek je pol ure pred sveto 
mašo molitev križevega pota. 

Prihodnja nedelja je cvetna, 
oljčna in začetek velikega 
tedna. Pred mašo blagoslov 
zelenja. Z organizatorji je 
dogovorjeno, da maraton po 
Jadranski cesti ne bo oviral 
prihoda ali odhoda v cerkev. 

Hvala vsem, ki ste darovali in pripravljali oljčne vejice. 

Danes se začenja radijski misijon na Radiu Ognjišče. Naj nam bo v duhovno korist. 

Spoved pred veliko nočjo v stolnici od četrtka naprej ob 8.30 in ob 18.30. V petek na spovedni 
dan pa od 7.00 naprej. 

V petek ob 20.00 srečanje za mlade z obale v župniji Koper-Sv. Marko z naslovom »Meni pa je 
odprl oči«. Priložnost bo tudi za spoved. 

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel. 

Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca in naše prvoobhajance. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

2. april | nedelja  5. postna nedelja – tiha nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Josip Janković ob r. d. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Jožef Kresevič 

Ankaran 15.00 križev pot 

3. april | ponedeljek  sv. Rihard, škof 

Ankaran 19.00 po namenu 

4. april | torek  sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za naše rajne (44) 

5. april | sreda  sv. Vincencij Ferrer, duhovnik 

Ankaran 19.00 + Lovro Markun 

6. april | četrtek  sv. Peter Veronski, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Stanislav Kališek 

7. april | petek  sv. Herman Jožef, redovnik – prvi petek 

Valdoltra 17.00 + Boštjan Roblek 

Ankaran 18.30 križev pot 

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 

8. april | sobota  sv. Dionizij, škof – prva sobota 

Ankaran 19.00 + tast 

9. april | nedelja  6. postna nedelja – cvetna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Marko Lulić, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini 

Ankaran 15.00 križev pot 
 


