
 

28. maj 2017 

7. VELIKONOČNA NEDELJA  
Živeti z Jezusom pomeni živeti 
v polnosti. Ob vnebohodu se je 
poslovil od nas v telesni 
podobi, a ostaja z nami do 
konca sveta v sveti evharistiji. 
Po Svetem Duhu vodi naše 
misli, besede in dejanja. 
Bodimo njegovi pričevalci! 

Verouk po urniku. 

Popoldne ob 15.00 uri je 
praznovanje Marije Pomočni-
ce na Rakovniku v Ljubljani. 

Pri šmarnični pobožnosti se 
zbiramo v Ankaranu ob 18.30, 
pri Sv. Bridi pa ob 19.30. Kdor 
ima na plakatu vsaj 15 listkov, 
naj se oglasi za simboličen 
spomin na šmarnice. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

Petek in sobota sta prva v mesecu. 

V binkoštni devetdnevnici 
prosimo za darove Svetega 

Duha. 4. junija je binkoštni praznik, ko se bomo zahvalili za vse prejeto v veroučnem letu. 

Na binkošti popoldne romamo k Svetemu Duhu nad Podkrajem. Sveta maša je ob 16.00 uri. 
Kdor bi potreboval prevoz, naj pravočasno pove. 

25. junija je ob 16.00 uri na Sveti Gori slovesnost ob 300-letnici kronanja podobe Matere 
Božje. Čimprej se prijavite v župnijski pisarni. Prispevek za pot je 10 EUR. 

Vzemite in berite revijo Don Bosko in glasilo Prijateljev radia Ognjišče. 

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. 

28. maj | nedelja  7. VELIKONOČNA  NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Marušič 

Ankaran 09.30 + nečakinja Helga Poklepović, + starši Marija in Josip Barak 

Valdoltra 11.00 s prošnjo Mariji Pomočnici za zdravje in razumevanje v družini 

29. maj | ponedeljek  sv. Maksim Emonski, škof 

Sv. Brida 17.00 v čast Materi Božji za varstvo družine 

Ankaran 19.00 + Peter Perič, obl. 

30. maj | torek  sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + Ivan in Marica Vidas 

31. maj | sreda  OBISKANJE DEVICE MARIJE 

Sv. Brida 17.00 + Marjan, obl. in Marija Segulin 

Ankaran 19.00 po namenu 

1. junij | četrtek  sv. Justin, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Marija Čendak in sorodniki 

2. junij | petek  sv. Marcelin in Peter, mučenca 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 18.30 skupna molitev 

Ankaran 19.00 po namenu 

3. junij | sobota  sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 

Ankaran 19.00 po namenu 

4. junij | nedelja  BINKOŠTI 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Krbavčić 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + iz družin Volk in Zlobec 
 


