16. april 2017
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
16. april | nedelja VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Sv. Brida
08.00 + Branko in Jože Humar
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Giorgio del Vecchio in družina
17. april | ponedeljek VELIKONOČNI PONEDELJEK – 2 dan v.n. osmine
Sv. Brida
08.00 po namenu
Ankaran
09.30 v zahvalo za Božjo milost
11. april | torek v velikonočni osmini
Valdoltra
17.00 po namenu
Ankaran
19.00 v čast sv. nadangelu Mihaelu
12. april | sreda v velikonočni osmini
Ankaran
19.00 za dobro pripravo na zakrament svetega zakona
13. april | četrtek v velikonočni osmini
Sv. Brida
17.00 + Nevenka in Goran Prtenjača
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Laura Viola, roj. Krmac ob r. d.
14. april | petek v velikonočni osmini
Valdoltra
17.00 + Lovro Markun
Ankaran
18.30 skupna molitev
Ankaran
19.00 za srečno vožnjo
15. april | sobota v velikonočni osmini
Ankaran
19.00 + Mario Angelini; za Božji blagoslov v družini
16. april | nedelja 2. V.N. NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Sv. Brida
08.00 + Hermina in Jože Puc
Ankaran
09.30 za duše v vicah
Valdoltra
11.00 + Helena Volk

Kristus je vstal od mrtvih, s
smrtjo je premagal smrt in
vsem, ki so v grobovih, daroval
življenje. Praznujmo praznik
zmage nad smrtjo, praznik
resnice, veselja in neuničljivega
upanja. Aleluja, slavimo Boga!
Hvala vsem, ki ste sodelovali
pri pripravi bogoslužij v
minulem velikem tednu:
pevcem, ministrantom, bralcem, vam, ki ste okrasili
cerkev, pripravili Božji grob in
vse za velikonočno procesijo.
Jutri je velikonočni ponedeljek, sveti maši ob 8.00 pri Sv.
Bridi in ob 9.30 v Ankaranu.
Danes praznuje 90. rojstni dan
zaslužni papež Benedikt XVI.
Spomnimo se ga v molitvi in
hvaležnosti za vse, kar je v
osmih letih kot papež z dobroto
in prodornostjo dal Cerkvi.

Hvala občini Ankaran za pripeljano prst. Razgrnili jo bomo pred cerkvijo, da bo okolica lepša.
Potrebnih bo nekaj parov pridnih rok.
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.

