
 

7. april 2019 

5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA 
 Bog nam daje novo življenje. 
Še posebej to čutimo takrat, 
ko prejmemo zdravilo v 
zakramentu odpuščanja in 
sprave. Kako smo lahko 
hvaležni za njegovo potrpežlji-
vost z nami! 

Verouk po urniku. Verouk je 
dopolnitev bogoslužja v cerkvi in 
molitve doma. Naj bo v pomoč pri 
odkrivanju Jezusovega sporočila 
liturgični zvezek in list z nedeljsko 
Božjo besedo. Molimo za naše 
veroučence in katehete. 

Danes ob 15.00 uri in v petek 
ob 18.30 uri križev pot v 
župnijski cerkvi. 

V ponedeljek srečanje Karitas. 

Danes se na Radiu Ognjišče 
začenja radijski misijon z 
naslovom »Cerkev je mlada«. 
Odzovimo se pobudam in se 

sprejmimo ta dar za duhovno obogatitev. V petek je spovedni dan s priložnostjo za spoved skozi 
ves dan v stolnici. 

V naši župniji je v petek praznik prve svete spovedi za prvoobhajance. 

V petek od 15.00 ure do svete maše ob 19.00 vabljeni k molitvi pred Jezusom v Najsvetejšem 
zakramentu vsaj za nekaj časa. 

Prihodnja nedelja je cvetna, oz. oljčna. Ta dan se začne veliki teden. Najprej kot spomin 
Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem pred cerkvijo blagoslovimo zelenje, med sveto mašo 
beremo poročilo o Jezusovem trpljenju. 

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

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

7. april | nedelja  5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Josip Janković 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 Giorgio Del Vecchio in družina 

Ankaran 15.00 križev pot 

8. april | ponedeljek  sv. Dionizij, škof 

Ankaran  19.00 + starši Ema in Peter Pregarc, + sestrica Nada 

9. april | torek  sv. Maksim Aleksandrijski, škof 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 za zdravje 

10. april | sreda  sv. Ezekijel, prerok 

Ankaran  19.00 za naše rajne (44) 

11. april | četrtek  sv. Stanislav, škof, mučenec 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 - 

12. april | petek  sv. Zenon Veronski, škof 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  18.30 križev pot 

Ankaran  19.00 za naše rajne (45) 

13. april | sobota  sv. Martin I., papež, mučenec 

Ankaran  19.00 + iz družin Cafnik, Lah in Lukman 

14. april | nedelja  CVETNA (OLJČNA) NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Marko Lulić, obl. 

Valdoltra  11.00 + Helena Volk 
 


