
 

26. maj 2019 

6. VELIKONOČNA NEDELJA – SREČANJE STAREJŠIH 
 Jezus se pred vnebohodom 
poslavlja od učencev. Kot na dan 
vstajenja slišimo njegovo besedo 
o miru. Bodimo trdni v veri, 
izpovedujmo vero tudi v 
odpuščanje grehov in prosimo 
Jezusa za ozdravljenje naših duš. 

Verouk po urniku. 

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

V sredo srečanje staršev birmancev. 

V četrtek je praznik Gospodo-
vega vnebohoda. Sveti maši ob 
9.30 in 19.00. 

Hvala župnijski Karitas za 
pripravo srečanja starejših. Hvala 
za pomoč tudi Občini Ankaran. 

Danes popoldne je ob 15.00 na Rakovniku v Ljubljani romanje ob prazniku Marije Pomočnice. 

V soboto, 1. junija, na Rakovniku v Ljubljani Čarna mavrica, srečanje veroučencev. 

Prihodnjo nedeljo sklep veroučnega leta. 

V soboto, 15. junija, vseslovensko romanje bolnikov na Brezje. 

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. 

26. 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 - 

27. maj | ponedeljek  bl. Alojzij Grozde, mučenec – prošnji dan 

Ankaran 19.00 + Peter Perič, obl. 

28. maj | torek  sv. German Pariški, škof – prošnji dan 

Valdoltra  16.00 za duše v vicah 

Ankaran  19.00 v zahvalo za prvo sveto obhajilo 

29. maj | sreda  sv. Pavel VI., papež – prošnji dan 

Ankaran  19.00 v čast Mariji Pomočnici za varstvo 

30. maj | četrtek  GOSPODOV VNEBOHOD 

Ankaran 09.30 - 

Ankaran 19.00 + Sandi Bandelj, obl. 

31. maj | petek  OBISKANJE DEVICE MARIJE – spomin sv. Janeza Boska 

Valdoltra 16.00 - 

Ankaran 19.00 + Marko Modrić, obl. 

1. junij | sobota  sv. Justin, mučenec 

Sv. Brida  17.00 + Marjan, obl. in Marija Segulin 

Ankaran 19.00 za zdravje 

2. junij | nedelja  7. VELIKONOČNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Franjo Ratkovčič, obl. 

Ankaran  09.30 + Helga Poklepović, + Josip in Marija Barak 

Valdoltra  11.00 za žive in pokojne župljane 
 


