
 

13. maj 2018 

7. VELIKONOČNA NEDELJA – SREČANJE STAREJŠIH 
 Jezus se nam sam daje v 
zakramentu svete evharistije, 
obljublja nam razsvetljenje in 
vodstvo Svetega Duha in nas 
ozdravlja na duši in telesu. 

Verouk je v ponedeljek in v 
sredo po urniku. 

V mesecu maju imamo 
pobožnost v čast Mariji, 
šmarnice, med tednom v 
župnijski cerkvi vsak dan ob 
18.45, pri sv. Bridi ob 19.30.  

V nedeljo je v naši župniji 
slovesnost prvega svetega 
obhajila. Priporočamo prvo-
obhajance in njihove družine v 
molitev. 

V nedeljo popoldne romamo k 
Svetemu Duhu nad Podkrajem. 
Sveta maša je ob 16. uri. 

V večno življenje sta odšli Kristina Rihtar iz Kolombana in Marinka Gregorič iz Ankarana. Bog naj jima 
povrne za vse dobro, kar sta v življenju naredili. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

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

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. 

13. maj | nedelja  7. velikonočna nedelja – srečanje starejših 

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 

14. maj | ponedeljek  sv. Bonifacij, mučenec 

Ankaran 19.00 + Jolanda Perič, obl. 

15. maj | torek  sv. Izidor, kmet; sv. Zofija, mučenka 

Sv. Brida 14.00 + Marinka Gregorič, pogrebna 

Valdoltra 17.00 za duše v vicah 

Ankaran 19.00 - 

16. maj | sreda  sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 + Nuša Valenčič 

17. maj | četrtek  sv. Jošt, puščavnik 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu 
  po namenu 

18. maj | petek  sv. Feliks Splitski, mučenec  

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Marinka Gregorič, 7. dan 

19. maj | sobota  sv. Peter Celestin, papež 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 
  + Ivan in Ana Kljajić, obl. 

20. maj | nedelja  BINKOŠTI – PRVO SVETO OBHAJILO 

Sv. Brida 08.00 + Albert Nadoh, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + duhovnik Angel Kosmač 
 


