
 

1. april 2018 

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
 Smrt je premagana, Jezusove 
rane so poveličane, njegovi 
odrešilni daritvi lahko pri-
družimo tudi naše trpljenje. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali 
pri pripravi bogoslužij v 
minulem velikem tednu: 
ministrantom, pevcem, bral-
cem, vam, ki ste okrasili 
cerkev, pripravili Božji grob in 
vse za velikonočno procesijo. 

Jutri je velikonočni ponede-
ljek, sveti maši ob 8.00 pri Sv. 
Bridi in ob 9.30 v Ankaranu. 

V ponedeljek ni verouka, v 
sredo po urniku. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu; v četrtek in petek 
obisk bolnikov. 

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

Zahvaljujemo se Občini Ankaran za ureditev razsvetljave Oljčne poti. Zelo v kratkem je v načrtu tudi 
postavitev avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) pri cerkvi. 

V soboto, 14. aprila, bo dopoldne usposabljanje oratorijskih animatorjev za naše istrsko območje. 

V soboto, 14. aprila zvečer, bo med nami s svojim pričevanjem dramski igralec Gregor Čušin. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

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. 

 

KRISTUS JE VSTAL, ALELUJA! BLAGOSLOVLJENA VELIKA NOČ! BUONA PASQUA! 

1. april | nedelja  VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 09.30 za zdravje 

Valdoltra 11.00 za naše rajne (45) 

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

Sv. Brida 08.00 za naše rajne (46) 

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

3. april | torek  v velikonočni osmini 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za naše rajne (47) 

4. april | sreda  v velikonočni osmini 

Ankaran 19.00 za naše rajne (48) 

5. april | četrtek  v velikonočni osmini 

Ankaran 19.00 za naše rajne (49) 

6. april | petek  v velikonočni osmini – prvi petek 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za naše rajne (50) 

7. april | sobota  v velikonočni osmini – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Ljubica Živković, 30. dan 

8. april | nedelja  2. V.N. NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Sv. Brida 08.00 + Jože in Hermina Puc 

Ankaran 09.30 + Darinka Dražić, 15. obl. 

Valdoltra 11.00 Giorgio Del Vecchio in družina 
 


