
 

14. maj 2017 

5. VELIKONOČNA NEDELJA – PRVO SVETO OBHAJILO  
Kdor vidi Jezusa, vidi Boga 
Očeta. Jezusa gledamo in preje-
mamo pod podobo kruha, 
srečujemo ga v svojih bratih in 
sestrah. Naj bo naš pogled 
jasen in srce velikodušno, polno 
spoštovanja. 

Prvoobhajancem želimo vese-
lja ob srečevanju z Jezusom, in 
da bi navdušenje, ki je v 
njihovih srcih danes, ostalo 
tako močno vse dni. 

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 četrtek je srečanje Župnijskega 
pastoralnega sveta. 

Prihodnjo nedeljo bo srečanje bolnih in ostarelih. 

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

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. 

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 

15. maj | ponedeljek  sv. Zofija, mučenka 

Ankaran 19.00 + Alojz Baša, za duše v vicah 

16. maj | torek  sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 v zahvalo za zdravje 

17. maj | sreda  sv. Pashal Bajlonski, redovnik 

Ankaran 19.00 po namenu 

18. maj | četrtek  sv. Feliks Splitski, mučenec 

Ankaran 19.00 po namenu 

19. maj | petek  sv. Peter Celestin, papež 

Valdoltra 17.00 + Anton Gornjac, 25. obl. 

Ankaran 19.00 po namenu 

20. maj | sobota  sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

Ankaran 19.00 po namenu 

21. maj | nedelja  6. VELIKONOČNA  NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 + Janez Gašperlin st. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + duh. Angel Kosmač 
 


