
 

7. maj 2017 

4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA  
Odgovorimo Jezusu na njegov 
klic. Bodimo njegove roke v 
svetu: delajmo dobro vsem in 
se dajmo voditi Dobremu 
pastirju, zanesljivemu vodniku. 
Molimo za duhovne poklice. 

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

Pri šmarnični pobožnosti se 
zbiramo v Ankaranu ob 18.30, 
pri Sv. Bridi pa ob 19.30. 

V torek sestanek Karitas. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Prihodnjo nedeljo bo v naši 
župniji slovesnost prvega 
svetega obhajila. Pet tretješolcev 
bo prvič sprejelo Jezusa. Molimo 
zanje in za njihove družine. 

V nedeljo 21. maja bo srečanje bolnih in ostarelih. 

25. junija se bomo pridružili romanju k Materi Božji na Sveto Goro ob 300-letnici kronanja 
njene podobe. 

V večno življenje je prešla Ivanka Tadić. Naj jo dobri Bog sprejme k sebi! 

Vzemite in berite revijo Don Bosko (prej Salezijanski vestnik). 

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. 

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 

8. maj | ponedeljek  sv. Viktor (Zmago) Milanski, mučenec 

Ankaran 19.00 + Duvilio Gorela 

9. maj | torek  sv. Izaija, prerok 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za zdravje 

10. maj | sreda  sv. Damijan Jožef de Veuster, misijonar 

Ankaran 19.00 + Oskar Bajt 

11. maj | četrtek  sv. Odo Clunyjski, opat 

Ankaran 19.00 + Jakob in Rozalija Gnezda 

12. maj | petek  sv. Leopold Mandić, redovnik 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 v čast Materi Božji za zdravje 

13. maj | sobota  sv. Marija Dominika Mazzarello, Fatimska M. Božja 

Ankaran 19.00 za naše rajne (50) 

14. maj | nedelja  5. VELIKONOČNA  NEDELJA - PRVO SV. OBHAJILO 

Sv. Brida 08.00 + Danilo Hlede, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 v č. in zahv. sv. Leopoldu Mandiću; za varstvo družine 
 


