
 

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 

23. marec – ponedeljek  Alfonz, škof 

Ankaran 19.00 za župljane 

24. marec – torek Katarina Švedska, redovnica 

Valdoltra 17.00 za duhovno in telesno zdravje Marije Pintar 

Ankaran 19.00 + Željko in Marija Gluhak 

25. marec – sreda  GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI - sklep tedna družine 

Ankaran 09.30 + Matija Pernuš 

Ankaran 19.00 + Ljudmila in Vladimir Pitamic 

26. marec – četrtek Evgenija, mučenka 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Franko Grego, obl. 

27. marec – petek Peregrin, redovnik 

Valdoltra 17.00 Aldo, Angel in Pavla Metton 

Ankaran 19.00 za prave odločitve                              križev pot 

28. marec – sobota Bojan, knez 

Ankaran 19.00 za ozdravitev družinskega debla 

29. marec – nedelja 6. postna,  cvetna nedelja – začetek velikega tedna 

Sv. Brida 08.00 v čast Svetemu Duhu, po namenu 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 po namenu 

 

22. marec 2015 

5. POSTNA, TIHA NEDELJA 

»Če pšenično zrno ne pade v 
zemljo in ne umre, ostane sámo; 
če pa umre, obrodi obilo sadu. 
Kdor ljubi svoje življenje, ga bo 
izgubil; in kdor svoje življenje na 
tem svetu sovraži, ga bo ohranil 
za večno življenje« (Jn 12,24-25). 

Popoldne ob 15.00 križev pot v 
cerkvi. Večja skupina nas gre na 
Pasijon v Škofjo Loko. 

V sredo je praznik Gospodovega 
oznanjenja Mariji in materinski 
dan. Sklep tedna družine. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Prihodnja nedelja je cvetna, 
začetek velikega tedna. Pred 
mašo blagoslov zelenja in nato 
branje Jezusovega trpljenja. 

Mislimo na srečanje z Jezusom 
pri velikonočni sveti spovedi. 

Naši škofje nam pišejo: Dragi 

verniki, dragi bratje in sestre, iz medijev 

ste izvedeli, da se jutri pričenja zbiranje 

podpisov za razpis referenduma o spremembah temeljnega družinskega zakona. Z njim poslanska večina ukinja dosedanjo 

zakonsko zvezo moža in žene ter uvaja novo zakonsko zvezo »dveh oseb«. Takšno razumevanje zakonske zveze nasprotuje 

naravnemu in moralnemu zakonu ter nauku Katoliške Cerkve. Sprejeti zakon zadeva vse nas in bo imel posledice na številnih 

področjih kot so: posvojitve otrok; diskriminacija matičarjev, učiteljev, vzgojiteljic, sodnikov; spremembe šolskih programov; 

omejevanje pravice staršev, da v šolah vzgajajo svoje otroke v skladu s svojim prepričanjem; vsiljevanje nove ideologije zasebnim 

vzgojnoizobraževalnim ustanovam, ki so odvisne od državnega sofinanciranja itd. Gre torej za zelo pomembne, zgodovinske 

trenutke, s kakršnimi se kot Katoliška skupnost v samostojni Sloveniji še nismo soočili. Slovenski škofje smo ta znamenja časa 

prepoznali, zato vas vse, dragi bratje in sestre, vabimo k osebni in skupni molitvi za vse naše družine. Hkrati vas lepo prosimo, da 

se že jutri, 23. marca, oz. čim prej v prihodnjih dneh, z veljavnim osebnim dokumentom oglasite na upravnih enotah oz. krajevnih 

uradih ter z oddajo svojega podpisa izrazite podporo referendumu, na katerem bomo lahko zaščitili vrednoto zakonske zveze in 

pravice otrok. Vnaprej se vam zahvaljujemo za pokončno državljansko in versko držo ter vam in vašim domačim želimo Božjega 

blagoslova. Vaši škofje 

Molimo za naše družine in čimprej podpišimo pobudo za referendum. Ne pustimo se zavajati. 

Hvala vsem, ki ste v prejšnjih tednih pomagali pri pripravi oljčnih vej za župnije po Sloveniji. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


