
 

20. maj 2018 

BINKOŠTI – PRVO SVETO OBHAJILO 
 Jezus pošilja od Boga Očeta 
obljubljenega Tolažnika, Duha 
resnice. On pričuje o njem. Uči 
nas jezika, ki ga moremo vsi 
razumeti, jezika ljubezni. 

Molimo za naše prvoobhajance. 

Popoldne romamo k Svetemu 
Duhu nad Podkrajem. Sveta 
maša je ob 16.00 uri. 

Verouk je v ponedeljek in v 
sredo po urniku. 

Jutri je binkoštni ponedeljek in 
praznik Marije Matere Cerkve. 

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 četrtek je praznik Marije 
Pomočnice. Na ta dan se bomo 
skupaj pripravljali tri dni prej. 

Tudi sicer radi priporočajmo Marijini priprošnji sebe in vse tiste, ki potrebujejo Božje pomoči. 

V četrtek bo začel svojo službo novi inšpektor, višji predstojnik salezijancev g. Marko Košnik. 

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. 

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 

Sv. Duh 16.00 po namenu 

21. maj | ponedeljek  MARIJA MATI CERKVE 

Ankaran 19.00 v čast Mariji Pomočnici za zdravje in razumevanje v družini 
  + mama in za zdravje 

22. maj | torek  sv. Marjeta Kasijska, redovnica 

Valdoltra 17.00 + mama in za zdravje 

Ankaran 19.00 + Ivan Prelec 

23. maj | sreda  sv. Servul (Socerb) Tržaški, mučenec 

Ankaran 19.00 + Stanislav Jarc 
  + mama in za zdravje 

24. maj | četrtek  MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV 

Ankaran 19.00 + iz družine Šenk 
  + mama in za zdravje (LJ-Rakovnik) 

25. maj | petek  sv. Urban I., papež  

Valdoltra 17.00 + mama in za zdravje 

Ankaran 19.00 + sorodniki 

26. maj | sobota  sv. Filip Neri, duhovnik 

Ankaran 19.00 za zdravje 
  + mama in za zdravje 

27. maj | nedelja  SVETA TROJICA 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Krbavčić 

Ankaran 09.30 + nečakinja Helga Poklepović, obl. 

Valdoltra 11.00 v čast Mariji Pomočnici za zdravje in razumevanje v družini 
 


