
 

30. april 2017 

3. VELIKONOČNA NEDELJA  
Z zaupanjem se obračamo na 
Jezusa, le on je zanesljiva 
opora našemu življenju. 
Spoznamo ga kot učenca po 
lomljenju kruha – v evharistiji. 

Verouk bo v sredo in četrtek 
po urniku. Bogoslužni zvezek 
naj bo v pomoč tudi staršem. 

Jutri začenjamo šmarnično 
pobožnost. V Ankaranu se 
bomo zbirali ob 18.30, pri 
Sv. Bridi pa ob 19.30. 

V tem tednu bomo molili za dar 
novih poklicev: duhovniških, re-
dovniških in za krščanski zakon. 
Molimo doma, vsaj enkrat v 
tednu se udeležimo svete maše, 
vabljeni pa tudi v soboto ob 20.30 
ali nedeljo ob 16.30 v gledališče 
Verdi v Miljah k muziklu »Eksodus 
srca«. Na župnijski spletni strani si 
lahko preberete poslanico papeža 
Frančiška ob tej priložnosti. 

V petek bodo naši prvoobhajanci prvič prejeli zakrament sprave, v nedeljo 14. maja pa bo 
slovesnost prvega svetega obhajila. Molimo zanje in za njihove družine. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

Petek in sobota sta prva v mesecu. 

V večno življenje je prešla Tatjana Kovač. Naj ji Bog obilno povrne za vse, kar je v življenju 
dobrega storila. S hvaležnostjo se je spominjajmo v molitvah. 

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

Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca. 

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

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 

1. maj | ponedeljek  SV. JOŽEF DELAVEC - začetek šmarnic 

Ankaran 19.00 + bratje Grego 

2. maj | torek  sv. Atanazij Veliki, škof, cerkveni učitelj 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (48) 

Ankaran 19.00 + iz družin Boštjančič in Pavalec 

3. maj | sreda  SV. FILIP IN JAKOB ML., APOSTOLA 

Sv. Brida 17.00 + Gvido Muženič, obl. 

Ankaran 19.00 za naše rajne (49) 

4. maj | četrtek  sv. Florjan, mučenec 

Ankaran 19.00 + Jožica Pegan, 30. dan 
  + Tatjana Kovač 

5. maj | petek  sv. Angel, mučenec – prvi petek 

Valdoltra 17.00 + Lovro Markun 

Ankaran 19.00 + Janez Tobias, 30. dan 

6. maj | sobota  SV. DOMINIK SAVIO, zavetnik ministrantov - 1. sob. 

Sv. Brida 17.00 + Dino in Elvira Opara 

Ankaran 19.00 za naše rajne (50) 

7. maj | nedelja  4. VELIKONOČNA  - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

Sv. Brida 08.00 + Albert Nadoh, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Klavdij Grbec 
 


