
 

19. maj 2019 

5. VELIKONOČNA NEDELJA – PRVO SVETO OBHAJILO 
 Hodimo po Jezusovi poti. 
Prejemajmo ga kot kruh življenja 
in gradimo trdno povezanost v 
medsebojni ljubezni.  

Želimo našim prvoobhajancem, 
da bi se njihovo in naše veselje ne 
končalo, naj Jezus vedno prebiva v 
njihovih srcih in jih spodbuja k 
dobremu. Hvala še posebej 
katehistinji Ireni za spremljanje 
skozi vse leto, pevcem, 
ministrantom in staršem za 
sodelovanje. 

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 sredo srečanje biblične skupine. 

V petek je praznik Marije Pomočnice. Na ta dan se bomo skupaj pripravljali tri dni prej. Tudi 
sicer radi priporočajmo Marijini priprošnji sebe in vse tiste, ki potrebujejo Božje pomoči. 

V nedeljo vabljeni na srečanje starejši, tudi tisti, ki sicer ne morejo redno k sveti maši. 
Obvestite še koga ali sporočite, kdo se bo udeležil. Med sveto mašo bo možnost prejema 
zakramenta bolniškega maziljenja. Ta zakrament ozdravljenja na duši in telesu lahko, če ni v 
smrtni nevarnosti, prejme tisti, ki je prejel zakrament sprave in lahko pristopi k svetemu 
obhajilu. Po sveti maši je za povabljene kosilo v dvorani. Hvala za pomoč tudi Občini Ankaran. 

V nedeljo popoldne na Zvročku srečanje družin. 

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. 

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 

20. maj | ponedeljek  sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

Ankaran 19.00 po namenu 

21. maj | torek  sv. Krištof Magellanes, duh. idr. mehiški mučenci 

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 - 

22. maj | sreda  sv. Marjeta Kasijska, redovnica 

Ankaran  19.00 - po namenu 

23. maj | četrtek  sv. Socerb Tržaški, mučenec 

Ankaran 19.00 + Franc Marušič in sorodniki 

24. maj | petek  MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV 

Valdoltra 16.00 - 

Ankaran 19.00 - 

25. maj | sobota  sv. Urban I., papež 

Ankaran 19.00 za Božje varstvo v življenju 

16. maj | nedelja  6. VELIKONOČNA NEDELJA – SREČANJE STAREJŠIH 

Sv. Brida  08.00 v čast Fatimski Materi Božji za zdravje 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 - 
 


