
 

8. marec – nedelja 3. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Jožef Marušič, obl. 

Ankaran 09.30 + Franc Poklar 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 

9. marec – ponedeljek  Frančiška Rimska, redovnica 

Ankaran 19.00 za župljane  

10. marec – torek 40 mučencev iz Armenije 

Valdoltra 17.00 + Marko Marinčič, obl. 

Ankaran 19.00 za zdravje in Božji blagoslov 

11. marec – sreda Konstantin, spokornik, mučenec 

Ankaran 19.00 + Vera Bukovič 

12. marec – četrtek Alojzij Orione, duhovnik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 za zdravje 

13. marec – petek Kristina, mučenka 

Valdoltra 17.00 v zahvalo za zdravje 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc, 30. dan                      križev pot 

14. marec – sobota Pavlina, redovnica 

Ankaran 19.00 + iz družine Furlan 

15. marec – nedelja 4. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Višaticki in Strilić 

Ankaran 09.30 + Marko Lulić ob r.d. 

Valdoltra 11.00 s prošnjo za Božje varstvo 

 

8. marec 2015 

3. POSTNA NEDELJA 

Kar je pri Bogu nespametno, je 
modrejše od ljudi, in kar je pri 
Bogu slabotno, je močnejše od 
ljudi. Zaupajmo Bogu in 
prijateljstvo z njim obnovimo v 
dobri velikonočni spovedi. 

Še danes lahko izberete nove 
člane župnijskega pastoralnega 
sveta. 

Popoldne ob 15.00 bo križev 
pot v cerkvi. 

Škof Jurij nas vabi: Dragi 

verniki, kristjani smo bili v 

zgodovini mnogokrat izpostav-

ljeni težkim preizkušnjam. Z 

zaupanjem pa tudi z mnogimi 

žrtvami in mučeništvom smo 

ohranili vero. Na nas je, da to 

vero posredujemo našim pri-

hodnjim generacijam. Kot 

veste, je bil sprejet nov zakon o družini, ki je v popolnem nasprotju z naukom Cerkve. Vabim 

vas, da se z molitvijo in konkretnimi aktivnostmi zavzamemo za vrednoto družine in pravice 

otrok. V ta namen vas vabim, da danes po sveti maši podpišete pobudo, da vsi državljani na 

referendumu odločamo o tem, kako naj bosta zakonska zveza in družina opredeljena in 

kakšno prihodnost bomo zagotovili našim otrokom. Z željo, da bi to prošnjo sprejeli z 

razumevanjem, kličem na vas in vaše domače Božji blagoslov. 

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. 


