
 

1. marec – nedelja 2. postna nedelja – izbiranje članov ŽPS 

Sv. Brida 08.00 + Ivan Peterle, + starši Belec in Malizan 

Ankaran 09.30 + Franica Saksida ob r.d. 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk 

2. marec – ponedeljek  Neža Praška, redovnica 

Ankaran 19.00 za župljane 

3. marec – torek Anzelm Furlanski, opat 

Valdoltra 17.00 Dražen Vukšinič in družina 

Ankaran 19.00 - 

4. marec – sreda Kazimir, poljski kraljevič 

Ankaran 19.00 + Pavlina Bordon 

5. marec – četrtek Hadrijan (Jadran), mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 + Marija Šav 

6. marec – petek Koleta, redovnica – prvi petek 

Valdoltra 17.00 + Helena in Drago Gantar 

Ankaran 19.00 -                                              križev pot 

7. marec – sobota Perpetua in Felicita, mučenki – prva sobota 

Ankaran 19.00 + starši Gianfranco in Janja Marzi 

8. marec – nedelja 3. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Jožef Marušič, obl. 

Ankaran 09.30 + Franc Poklar 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 
 

1. marec 2015 

2. POSTNA NEDELJA 

Danes je od razsežnosti 
postnega časa v ospredju 
molitev: v molitvi se je Jezus 
pred učenci spremenil. Imamo 
priložnost za molitev in 
duhovno prenovo. 

Popoldne ob 15.00 bo križev 
pot z začetkom v cerkvi in nato 
po hribu za cerkvijo. Če kdo ne 
bi mogel na pot zunaj, bo 
priložnost za molitev križevega 
pota tudi v cerkvi. 

Zdaj bo možnost, da izberemo 
nove člane župnijskega sveta. 
Glasovnice dobite starejši od 16 
let, ki ste prejeli vse zakramen-
te. Glasove je mogoče oddati 
tudi še med tednom, prav tako 
jih lahko izpolnijo tisti, ki zdaj 
niso tukaj. 

Nadaljujemo molitveno devetdnevnico v čast Svetemu Duhu za ohranitev vrednote družine 
v dneh od 23. februarja do 3. marca 2015. V ta namen molimo po maši. Vabljeni k udeležbi 
na shod pred parlamentom v torek 3. marca ob 16.30. Ne pustimo se preslepiti medijskemu 
molku, ko želijo ideologi skozi zadnja vrata privleči v naše življenje ureditev, ki ni v skladu z 
našimi vrednotami. Vsak zakon je zelo pomemben. Neresno je, če bi zamahnili z roko in 
rekli, saj je vseeno. 

Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov. 

Pred veliko nočjo se srečajmo z Jezusom v zakramentu sprave. 

Povabljeni k pripravi oljčnih vej za župnije po Sloveniji. 

Priporočamo se vaši velikodušnosti za prispevke, da bi ob slavju obletnic župnije 14. junija 
lahko že imeli zvonove. Darujmo tudi svoje trpljenje in molitve za našo župnijo. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


