
 

23. april 2017 

2. VELIKONOČNA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA  
Zaupamo v Jezusa – naše oči so 
obrnjene k Bogu in skrbimo za 
dejanja ljubezni do bližnjega – 
naš pogled ne spregleda brata 
in sestre v stiski. 

Verouk do srede po urniku, v 
četrtek se začnejo prvomajske 
počitnice. Bogoslužni zvezek naj 
bo v pomoč tudi staršem. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

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

Z molitvijo spremljajmo letoš-
njega zlatomašnika g. Iva 
Miklavca in naše prvoobhajance. 

Naši zvonovi čakajo dobrot-
nikov, da bi mogli postaviti še 
zvonik. 

Med nami so mladi, ki se bodo odpravili v Zambijo v Afriko in prosijo za solidarnost. Več pa 
bodo povedali sami. 

23. 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 

24. april | ponedeljek  sv. Fidelis, duh., muč. – sp. Marije Pomočnice 

Ankaran 19.00 + Duvilio, obl. in starši Gorela 

25. april | torek  SV. MARKO, EVANGELIST 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (46) 

Ankaran 19.00 + Francesco Bonifacio 

26. april | sreda  Marija, Mati dobrega sveta 

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 

27. april | četrtek  sv. Cita, devica 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Neža, obl. in Ivan Gabrijelčič 

28. april | petek  sv. Ludvik Montfortski, duhovnik, red. ustanov. 

Valdoltra 17.00 + Lovro Markun 

Ankaran 18.30 skupna molitev 

Ankaran 19.00 za žive in pokojne župljane 

29. april | sobota  SV. KATARINA SIENSKA, CERKV. UČ. SOZ. EVROPE 

Ankaran 19.00 za naše rajne (47) 

30. april | nedelja  3. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 + Janez Gašperlin st. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 v č. Materi Božji dobrega sveta in za družino Vukšinić 
 


