
 

5. maj 2019 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 Jezus Odrešenik nas tako kot 
apostole poišče tam, kjer smo 
nemočni in nam daje v hrano 
samega sebe. Tudi mi živimo v 
velikodušnosti.  

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. 

Šmarnice so v župnijski cerkvi 
vsak dan med tednom ob 
18.45 in pri Sv. Bridi, vsak dan 
med tednom ob 19.30. Kdor 
ne more v cerkev, vabljen k 
molitvi doma. 

V tem tednu še posebej 
molimo za nove duhovne 
poklice. 

V ponedeljek srečanje Karitas. 

V četrtek srečanje župnijskega pastoralnega sveta. 

V četrtek začenjamo devetdnevnico pred prvim svetim obhajilom. Molimo za prvoobhajance 
in njihove družine. 

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

Srečanje bolnih in ostarelih bo v nedeljo, 26. maja.  

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

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

5. maj | nedelja  3. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + iz družine Ivančič 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + iz družin Volk in Zlobec 

6. maj | ponedeljek  SV. DOMINIK SAVIO, ZAVETNIK MINISTRANTOV 

Ankaran 19.00 - 

7. maj | torek  sv. Gizela, opatinja 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 za srečno operacijo in varstvo Matere Božje 

8. maj | sreda  sv. Viktor Milanski, mučenec 

Sv. Brida  17.00 + Dino in Elvira Opara, obl. 

Ankaran  19.00 + Celeste in Celestina Scherl 

9. maj | četrtek  sv. Izaija, prerok – začetek devetdnevnice pred 1. obhajilom 

Ankaran 19.00 + Ivana Korsič, 30. dan 

10. maj | petek  sv. Damjan Jožef de Veuster, misijonar 

Valdoltra 16.00 - 

Ankaran 19.00 + Franc in Milka Likozar 

11. maj | sobota  sv. Odo Clunyjski, opat 

Ankaran 19.00 + Marinka Gregorič, obl. 

12. maj | nedelja  4. VELIKONOČNA NEDELJA – DOBREGA PASTIRJA 

Sv. Brida  08.00 + Danilo Hlede, obl. 

Ankaran  09.30 za družino Lovrečič 

Valdoltra  11.00 v čast in zahvalo sv. Leopoldu Mandiću za varstvo družine 
 


