
 

25. marec 2018 

CVETNA (OLJČNA) NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA 
 Bodimo tisti, ki Jezusa s spoštova-
njem sprejemamo, ne pa tisti, ki ga 
zavračajo. 

Popoldne ob 15.00 uri križev pot. 

Jutri in v sredo verouk po urniku. 

Priložnost za sveto spoved je v 
župnijski cerkvi od ponedeljka do 
srede od 18h do 19h, v stolnici pa od 
8.30 do 9.30 in od 18.30 do 19.30. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Veliki četrtek, petek in velika noč so 
središče bogoslužnega leta z obhajanjem 
Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. 

Na veliki četrtek dopoldne je v 
stolnici v Kopru krizmena maša. 

Ob 19.00 pri večerni maši, spominu zadnje 
večerje, se predstavijo prvoobhajanci. 

Ob koncu bogoslužja skupaj molimo z 
Jezusom na Oljski Gori. 

Veliki petek je dan Jezusove obsodbe 
in smrti na križu. Ta dan je strogi post. 
Ob 15.00 uri pri Sv. Bridi in ob 17.00 
uri v Valdoltri molitev križevega pota. 

Ob 19.00 v župnijski cerkvi obredi velikega 
petka: Božja beseda, slovesne prošnje 
vernikov, češčenje križa in sveto obhajilo. 
Nato molimo ob Jezusu v Božjem grobu. 

Na Veliko soboto ob 15.00 pri Sv. Bridi in 
ob 16.00 v župnijski cerkvi blagoslov 
velikonočnih jedil. Takrat je tudi 
priložnost, da počastimo Jezusa v 
Božjem grobu in se zaustavimo v molitvi. 

V soboto ob 19.00 velikonočna vigilija z blagoslovom nove luči in hvalnico velikonočni sveči, poslušanjem Božje 
besede, blagoslovom krstne vode in obnovitvijo krstnih obljub ter evharistično daritvijo. 

Po maši procesija z vstalim Zveličarjem in Najsvetejšim, ki ga bomo spremljali z lučkami. 

Na največji krščanski praznik, Veliko noč Gospodovega vstajenja so maše ob 8.00 pri Sv. Bridi z obredom 
Jezusovega vstajenja, ob 9.30 v Ankaranu in ob 11.00 v Valdoltri.  

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. 

Zahvaljujemo se Občini Ankaran za ureditev razsvetljave Oljčne poti. 

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

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

25. marec | nedelja  CVETNA (OLJČNA) NEDELJA 

Sv. Brida 08.00 + Jože Tomažič 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + mama Ana Koraca, + mož Joško Valčič 

26. marec | ponedeljek v velikem tednu 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu za pravo pamet 

27. marec | torek v velikem tednu 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za naše rajne (44) 

28. marec | sreda v velikem tednu 

Ankaran 19.00 za milost vere v družini 
  v zahvalo za dar življenja 

29. marec | četrtek  VELIKI ČETRTEK 

STOLNICA 09.30 krizmena sveta maša, posvetitev olj 

Ankaran 19.00 za naše rajne (45) 

30. marec | petek  VELIKI PETEK 

Sv. Brida 15.00 molitev križevega pota 

Valdoltra 17.00 molitev križevega pota 

Ankaran 19.00 bogoslužje velikega petka 

31. marec | sobota  Velika sobota – spomin sv. Janeza Boska 

Sv. Brida 15.00 blagoslov velikonočnih jedil 

Ankaran 16.00 blagoslov velikonočnih jedil 

Ankaran 19.00 + sin Rok Koželj, + iz družine Antolin 

1. april | nedelja  VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Sv. Brida 08.00 za naše rajne (46) 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 za naše rajne (47) 

2. april | ponedeljek  VELIKONOČNI PONEDELJEK – 2 dan vel.n. osmine 

Sv. Brida 08.00 za naše rajne (48) 

Ankaran 09.30 + starši Ema in Peter Pregarc, + sestrica Nada 
 


