29. april 2018
5. VELIKONOČNA NEDELJA
29. april | nedelja 5. velikonočna nedelja
Sv. Brida
08.00 + iz družin Mihalič in Čendak
Ankaran
09.30 za blagoslov družine
Valdoltra
11.00 v čast Materi Božji dobrega sveta
30. april | ponedeljek sv. Pij V., papež – spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 v zahvalo
1. maj | torek SV. JOŽEF DELAVEC - začetek šmarnic
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 za blagoslov pri delu
2. maj | sreda sv. Atanazij Veliki, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
19.00 po namenu
3. maj | četrtek SV. FILIP IN JAKOB ML., APOSTOLA
Ankaran
19.00 + Slavica Benčič
4. maj | petek sv. Florjan, mučenec, zavetnik gasilcev – prvi petek
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 + iz družine Kastelic, za zdravje
5. maj | sobota sv. Angel, mučenec – prva sobota
Sv. Brida
17.00 + Dino in Elvira Opara
Ankaran
19.00 6. maj | 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

Ljubezen naj bo v dejanju in
resnici. Sadove odrešenja, ki
smo jih deležni, spoznavajmo in
jih delimo svojim bratom in
sestram. Ostanimo kot mladike
povezani z Jezusom, trto.
Med šolskimi počitnicami so
počitnice tudi pri verouku.
V ponedeljek je spomin sv.
Janeza Boska.
V torek začenjamo šmarnično
pobožnost. V Ankaranu se
bomo zbirali ob 18.45, pri
Sv. Bridi pa ob 19.30. Srečevali
se bomo s škofom Friderikom
Barago, ki bo glavna oseba
tudi na oratoriju.
V četrtek in petek obisk
bolnikov.

Petek in sobota sta prva v mesecu.
Srečanje bolnih in ostarelih bo v nedeljo, 13. maja.
Molimo za naše prvoobhajance 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.

