
 

12. maj 2019 

4. VELIKONOČNA NEDELJA – DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
 Prosimo Jezusa, Dobrega Pastirja,  
za duhovnike in redovnike po 
njegovem srcu.  

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. 

Danes ob 18.00 je v stolnici 
srečanje pevskih zborov Istre. 
Sodelujejo tudi naši pevci. 
Najprej nastop posameznih 
zborov, ob 19.00 sveta maša. 

V nedeljo je v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Priporočamo prvoobhajance in 
njihove družine v molitev. Zahvala staršem prvoobhajancev za skrbno ureditev cerkve in 
okolice. 

V ponedeljek srečanje Karitas. 

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

Srečanje starejših bo v nedeljo, 26. maja. Na isti dan popoldne na Zvročku srečanje družin. 

V večno življenje je odšla Elda Crevatin iz Božičev. Naj ji Bog povrne vse dobro in jo sprejme 
k sebi! 

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

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

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 

13. maj | ponedeljek  SV. MARIJA DOMINIKA MAZZARELLO 

Ankaran 19.00 za žive in pokojne župljane 

14. maj | torek  sv. Bonifacij, mučenec 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 + Jolanda Perič, obl. 

15. maj | sreda  sv. Zofija (Sonja), mučenka 

Ankaran  19.00 + iz družin Gregorič in Pintar 

16. maj | četrtek  sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec 

Sv. Brida  17.00 + Elda Crevatin, 7. dan 

Ankaran 19.00 - 

17. maj | petek  sv. Pashal Bajlonski, redovnik 

Valdoltra 16.00 - 

Ankaran 19.00 + Ivan Kljajić, obl. 

18. maj | sobota  sv. Janez I., papež, mučenec 

Ankaran 19.00 - 

19. maj | nedelja  5. VELIKONOČNA NEDELJA – PRVO SVETO OBHAJILO 

Sv. Brida  08.00 + iz družine Krbavčić 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + duhovnik Angel Kosmač 
 


