14. april 2019
CVETNA (OLJČNA) NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA
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
Ankaran
15.00 križev pot
15. april | ponedeljek v velikem tednu
Ankaran
19.00 + iz družin Antolin in Klar
+ Janez Košnik
16. april | torek v velikem tednu
Valdoltra
16.00 + Ana Muha
Ankaran
19.00 + Anica Furlan
17. april | sreda v velikem tednu
Ankaran
19.00 + Ivana Korsič, 7. dan
18. april | četrtek VELIKI ČETRTEK
NOVA GORICA 10.00 krizmena sveta maša, posvetitev olj
Ankaran
19.00 + Edi Maršič, obl.
19. april | petek VELIKI PETEK
Sv. Brida
15.00 molitev križevega pota
Valdoltra
17.00 molitev križevega pota
Ankaran
19.00 bogoslužje velikega petka
20. april | sobota Velika sobota
Sv. Brida
15.00 blagoslov velikonočnih jedil
Ankaran
16.00 blagoslov velikonočnih jedil
Ankaran
19.00 + Nivea in Antonio Novello
21. april | nedelja VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Sv. Brida
08.00 + Milena in starši Semenič
Ankaran
09.30 + Albina in Feliks Švara
Valdoltra
11.00 za žive in pokojne župljane
22. april | ponedeljek VELIKONOČNI PONEDELJEK – 2. dan vel.n. osmine
Sv. Brida
08.00 Ankaran
09.30 -

Blagoslovljen, ki prihaja, saj je naš
Odrešenik. Ko svoje trpljenje pridružimo
njegovemu, postanemo njegovi sodelavci.
Popoldne ob 15.00 uri križev pot.
Jutri in v sredo verouk po urniku.
Priložnost za sveto spoved je v
župnijski cerkvi od ponedeljka do
srede od 18h do 19h, v stolnici pa od
8.30 do 9.30 in od 18.30 do 19.30.
Veliki četrtek, petek in velika noč so
središče bogoslužnega leta z obhajanjem
Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja.
Na veliki četrtek dopoldne je v Novi
Gorici krizmena maša.
Ob 19.00 pri večerni maši, spominu zadnje
večerje, se predstavijo prvoobhajanci.
Ob koncu bogoslužja skupaj molimo
z Jezusom na Oljski Gori.
Veliki petek je dan Jezusove obsodbe
in smrti na križu. Ta dan je strogi post.
Ob 15.00 uri pri Sv. Bridi in ob 17.00
uri v Valdoltri molitev križevega pota.
Ob 19.00 v župnijski cerkvi obredi velikega
petka: Božja beseda, slovesne prošnje
vernikov, češčenje križa in sveto obhajilo.
Nato molimo ob Jezusu v Božjem grobu.
Na Veliko soboto ob 15.00 pri Sv. Bridi in
ob 16.00 v župnijski cerkvi blagoslov
velikonočnih jedil. Takrat je tudi
priložnost, da počastimo Jezusa v
Božjem grobu in se zaustavimo v molitvi.

V soboto ob 19.00 velikonočna
vigilija z blagoslovom nove luči in hvalnico velikonočni sveči, poslušanjem Božje besede, blagoslovom krstne vode
in obnovitvijo krstnih obljub ter evharistično daritvijo.
Po maši procesija z vstalim Zveličarjem in Najsvetejšim, ki ga bomo spremljali z lučkami.
Na največji krščanski praznik, Veliko noč Gospodovega vstajenja so svete maše ob 8.00 pri Sv. Bridi z obredom
Jezusovega vstajenja, ob 9.30 v Ankaranu in ob 11.00 v Valdoltri.
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.

