
 

28. april 2019 

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA – BELA NEDELJA 
 Blagor tistim, ki verujejo! Naj 
bomo mi tisti, ki izžarevamo 
Božjo dobroto, naj ljudem okrog 
nas izkazujemo usmiljenje, ki 
smo ga bili sami deležni od Boga.  

Ker so šolske počitnice, ta 
teden ni verouka. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

V sredo, na praznik sv. Jožefa 
Delavca, je začetek šmarnične 
pobožnosti. Šmarnice bodo v 
župnijski cerkvi pol ure pred 
sveto mašo, vsak dan med 
tednom ob 18.45 in pri Sv. 
Bridi, vsak dan med tednom 
ob 19.30. 

V soboto, na god sv. Florijana, zavetnika gasilcev, bomo še posebej molili za vse, ki kot gasilci 
podarjajo svoje moči in čas za varnost naše skupnosti. 

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. 

28. 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 

29. april | ponedeljek  SV. KATARINA SIENSKA, SOZAVETNICA EVROPE 

Ankaran 19.00 - 

30. april | torek  sv. Pij V., papež – spomin sv. Janeza Boska 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 - 

1. maj | sreda  SV. JOŽEF DELAVEC – začetek šmarnične pobožnosti 

Ankaran  19.00 - 

2. maj | četrtek  sv. Atanazij, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 - 

3. maj | petek  SV. FILIP IN JAKOB ML., APOSTOLA – prvi petek 

Valdoltra 16.00 - 

Ankaran 19.00 - 

4. maj | sobota  sv. Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev – prva sobota 

Ankaran 19.00 - 

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 
 


