15. april 2018
3. VELIKONOČNA NEDELJA
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
16. april | ponedeljek sv. Bernardka Lurška, redovnica
Ankaran
19.00 v čast Svetemu Duhu
17. april | torek sv. Rudolf, mučenec
Valdoltra
17.00 + Joško Valčič, + Miroslav Pišek, + Ana Muha
Ankaran
19.00 18. april | sreda sv. Evzebij, škof
Ankaran
19.00 19. april | četrtek sv. Leon IX., papež
Sv. Brida
17.00 + Nevenka ob r. d. in + Goran Prtenjača
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 po namenu
20. april | petek sv. Teotim (Teo), misijonar, škof
Valdoltra
17.00 v zahvalo za zdravje v družini, + starši
Ankaran
19.00 za zdravje v družini
21. april | sobota sv. Anzelm, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 + iz družin Kavčič in Lampe
22. april | nedelja 4. velikonočna ned. – dan molitve za duh. poklice
Sv. Brida
08.00 + iz družine Jerman
Ankaran
09.30 + Feliks Švara in sorodniki
Valdoltra
11.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini

Jezus nam daje mir. Z vstajenjem biva v poveličanem
telesu, opogumlja nas in nam
odpira um za dojemanje
svetega pisma. Prosimo za dar
žive, živete vere, da bi vsak
trenutek mogli biti njegovi
pričevalci.
Verouk v ponedeljek in sredo
po urniku.
Ta teden molimo za duhovne
poklice. Prosimo Jezusa od
mrtvih vstalega: »Daj mi
poslušno srce.«
V soboto, 21. aprila, romanje
skavtov na Sveto Goro. Sveta
maša ob koncu celodnevnega
programa ob 17.00 uri.
Srečanje bolnih in ostarelih bo
v nedeljo, 13. maja.

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Molimo za naše prvoobhajance in birmance.
Danes ob 18.00 uri je 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.

