
 

15. marec – nedelja 4. postna nedelja – papeška 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 

16. marec – ponedeljek  Hilarij Oglejski, škof 

Ankaran 19.00 + Nežka Gros  

17. marec – torek Patrik, škof, misijonar 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

18. marec – sreda Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 za župljane 

19. marec – četrtek SV. JOŽEF, JEZUSOV REDNIK - teden družine 

Ankaran 09.30 + Jožica Kocjančič in Giuseppe Angelini 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 - 

20. marec – petek Klavdija, mučenka 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 -                                                        križev pot 

21. marec – sobota Nikolaj iz Flüe, kmet, puščavnik 

Sv. Brida 17.00 + Ana Relić, 30. dan 

Ankaran 19.00 + Ljubo Marušič in + iz družine 

22. marec – nedelja 5. postna, tiha nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Jožef Kresevič, obl. in + iz družine 

Ankaran 09.30 + Ivanka Varšinek 

Valdoltra 11.00 v č. sv. Jožefu za varstvo in razumevanje v družini 

 

15. marec 2015 

4. POSTNA NEDELJA 

Izvoljeno ljudstvo se je 
veselilo vrnitve domov iz 
izgnanstva. Mi se lahko 
veselimo Božjega usmiljenja 
in vrnitve k Očetu, saj je Bog 
poslal svojega Sina, da bi svet 
rešil. Uporabimo njegov dar 
zakramenta sprave. 

Zdaj se bomo z zahvalno 
pesmijo Bogu zahvalili za 
papeža Frančiška ob obletnici 
izvolitve. 

Popoldne ob 15.00 križev pot 
v cerkvi. 

V četrtek je praznik sv. Jožefa. 

V soboto dopoldne srečanje 
za prvoobhajance in starše. 

Škof Jurij nam piše: (I) 

SVETOPISEMSKA PODOBA ČLOVEKA 
Bratje in sestre. Svetopisemsko 
poročilo o stvarjenju človeka pravi, da 
je človek ustvarjen po Božji podobi, 
kar človeku ne zmanjšuje njegove 

časti, temveč mu jo prav gotovo povečuje. Besedilo pa razločno kaže, da po Božji podobi ni ustvarjen samo 
posamezen človek, temveč tudi zakonska zveza moškega in ženske, saj je rečeno, da je Bog ustvaril človeka po svoji 
podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril (1 Mz 1,27). Iz poročila je torej razvidno, da je cel 
človek pravzaprav sestavljen iz dveh, to je iz moža in žene. Da je vsak izmed njiju le polovica celote, potrjuje tudi 
dejstvo, da sta za rojevanje in preživetje vrste potrebna oba, kakor je pisano: »Rodita in množita se ter napolnita 
zemljo!« (1 Mz 1,28). In kakor piše tudi prerok Malahija: »Saj ni ustvaril enega samega, ki bi mogel dajati življenje. 
Mar en sam lahko pričakuje potomstvo od Boga? Varujte torej svojega duha in ne varajte žene svoje mladosti!« (Mal 
2,15). Naj vsaka naša žena veselo izpolnjuje svoje materinsko poslanstvo! – Jurij Bizjak, koprski škof 

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. 


