
 

8. april 2018 

BELA NEDELJA - NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 
 Jezusove rane po vstajenju od 
mrtvih niso izginile, pač pa so 
poveličane – po njih ga moremo 
spoznati. Jezusa spoznavamo 
tudi v ranjenih, trpečih bratih in 
sestrah. Usmiljenje, ki ga je 
izkazal nam, izkazujmo svojim 
bližnjim. Dar odpuščanja utrjuje 
našo vero. 

Verouk v ponedeljek in sredo 
po urniku. 

V ponedeljek srečanje Karitas. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V soboto, 14. aprila, ob 18.00 uri 
vabljeni k predstavi in pričevanju 
dramskega igralca Gregorja 
Čušina. Po sveti maši pogovor s 
starši veroučencev. 

V soboto je tudi srečanje – usposabljanje animatorjev oratorija. 

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

Srečanje bolnih in ostarelih bo v nedeljo, 13. maja. 

V nedeljo je ob 18.00 v župnijski cerkvi na Škofijah sakralni koncert MePZ Obalca. 

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. 

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 

9. april | ponedeljek  sv. Maksim Aleksandrijski, škof 

Ankaran 19.00 za naše rajne (50) 

10. april | torek  sv. Ezekijel, prerok 

Valdoltra 17.00 + Ferdinand Plavčak 

Ankaran 19.00 za naše rajne (51) 

11. april | sreda  sv. Stanislav, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 za naše rajne (52) 

12. april | četrtek  sv. Zenon Veronski, škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Edi Maršič, obl. 

13. april | petek  sv. Martin I., papež, mučenec 

Valdoltra 17.00 za zdravje mame Marije, moža Marjana in sina Jana 

Ankaran 19.00 + Mirjana Stevanović 

14. april | sobota  sv. Lambert, škof 

Ankaran 19.00 + Ivanka Debevec, za zdravje 

15. april | nedelja  3. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 za varstvo Jezusa, Marije in Jožefa 

Ankaran 09.30 + Marko Lulić, obl. 

Valdoltra 11.00 + Helena Volk 
 


