
 

22. april 2018 

4. VELIKONOČNA NEDELJA – DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
 Dobri pastir z ljubeznijo skrbi za 
tiste, ki so mu zaupani. Jezus 
nas ne pusti samih, pričakuje pa 
naš odgovor. Molimo za vse, ki 
so poslani oznanjat in delit 
zakramente v Jezusovem imenu. 

Verouk v ponedeljek in sredo 
po urniku. 

V torek je spomin Marije 
Pomočnice. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

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

Molimo za naše prvoobha-
jance in birmance. 

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

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. 

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 

23. april | ponedeljek  sv. Jurij, mučenec 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu za pravo pamet 

24. april | torek  sv. Fidelis, duh., muč. – spomin Marije Pomočnice 

Valdoltra 17.00 + nona Štefanija 

Ankaran 19.00 + Nives Rojc 

25. april | sreda  SV. MARKO, EVANGELIST 

Ankaran 19.00 + Francesco Bonifacio 

26. april | četrtek  Marija, Mati dobrega sveta 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Janez Tobias, obl. 
  v zahvalo za srečen porod 

27. april | petek  sv. Cita, devica 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - po namenu 

28. april | sobota  sv. Ludvik Montfortski, duhovnik, red. ustanov. 

Ankaran 19.00 + Neža, obl. in Ivan Gabrijelčič 

29. april | nedelja  5. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Mihalič in Čendak 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 v čast Materi Božji dobrega sveta 
 


