
 

6. maj 2018 

6. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Božja dela so čudovita, še 
čudovitejša pa je njegova zve-
stoba: Bog se v svoji ljubezni do 
nas nikoli ne izneveri. Hvaležno 
mu to ljubezen vračajmo! 

Verouk je v ponedeljek in v 
sredo po urniku. 

V mesecu maju imamo 
pobožnost v čast Mariji, 
šmarnice. V župnijski cerkvi 
med tednom vsak dan ob 
18.45, pri sv. Bridi ob 19.30. Še 
posebej pričakujemo udeležbo 
prvoobhajancev in tistih, za 
katere mislimo, da želijo 
prejeti zakrament svete birme.  

V ponedeljek sestanek Karitas. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V četrtek je praznik 
Gospodovega vnebohoda. 

Sveta maša v župnijski cerkvi ob 9.30 in 19.00 uri. 

V petek se bodo naši prvoobhajanci prvič srečali z Jezusom Odrešenikom v zakramentu 
sprave. Priporočamo nje in njihove družine v molitev. 

Prihodnjo nedeljo bo srečanje bolnih in ostarelih. Takrat bodo lahko prejeli tudi zakrament 
bolniškega maziljenja. Ta zakrament ozdravljenja na duši in telesu lahko, če ni v smrtni 
nevarnosti, prejme tisti, ki je prejel zakrament sprave in lahko pristopi k svetemu obhajilu. 

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. 

6. maj | nedelja  6. velikonočna nedelja – sv. Dominik Savio 

Sv. Brida 08.00 + Jože in Branko Humar, obl. 

Ankaran 09.30 + Anton in Marija Pavlič 

Valdoltra 11.00 + iz družin Volk in Zlobec 

7. maj | ponedeljek  sv. Gizela, opatinja – prošnji dan 

Ankaran 19.00 po namenu 

8. maj | torek  sv. Viktor (Zmago) Milanski, mučenec – prošnji dan 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 po namenu 

9. maj | sreda  sv. Izaija, prerok – prošnji dan 

Ankaran 19.00 - 

10. maj | četrtek  GOSPODOV VNEBOHOD 

Ankaran 09.30 za Božje varstvo v zadnji uri 

Ankaran 19.00 + oče in sorodniki 

11. maj | petek  sv. Odo Clunyjski, opat  

Valdoltra 17.00 v čast sv. papežu Janezu Pavlu II. za varstvo družine 

Ankaran 19.00 za prvoobhajance 

12. maj | sobota  sv. Leopold Mandić, redovnik 

Sv. Brida 17.00 + Gvido Muženič, obl. 

Ankaran 19.00 - 

13. maj | nedelja  7. velikonočna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Danilo Hlede, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 v č. in zahv. sv. Leopoldu Mandiću; za varstvo družine 
 


