
 

21. april 2019 

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 
 Kristus je vstal, on je zagotovilo 
tudi našega vstajenja. Spomin-
jajmo se čudovitih Božjih del, 
zahvaljujmo se za veliko Božjo 
dobroto, živimo po Jezusovi 
besedi! 

Hvala vsem, ki ste sodelovali 
pri pripravi bogoslužij v 
minulem velikem tednu: 
ministrantom, pevcem, bral-
cem, vam, ki ste okrasili 
cerkev, pripravili Božji grob in 
vse za velikonočno procesijo. 

Jutri je velikonočni ponede-
ljek, sveti maši ob 8.00 pri Sv. 
Bridi in ob 9.30 v Ankaranu. 

V ponedeljek ni verouka, v 
sredo verouk po urniku. 

V petek ob 18.30 vabljeni k 
pobožnosti pot luči. 

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. 

 

KRISTUS JE VSTAL, ALELUJA! BLAGOSLOVLJENA VELIKA NOČ! BUONA PASQUA! 

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 za zdravje 

Valdoltra  11.00 po namenu 

23. april | torek v velikonočni osmini 

Valdoltra  16.00 + Jakob Šijanec ob r. d. 

Ankaran  19.00 po namenu 

24. april | sreda v velikonočni osmini 

Ankaran  19.00 po namenu 

25. april | četrtek v velikonočni osmini 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Francesco Bonifacio 

19. april | petek v velikonočni osmini 

Valdoltra 16.00 - 

Ankaran 19.00 po namenu 

20. april | sobota v velikonočni osmini 

Ankaran 19.00 + Neža in Ivan Gabrijelčič 

21. april | nedelja  NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - BELA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Gvido Muženič, obl., + sorodniki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 v čast Materi Božji dobrega sveta 
 


