
 

28. februar 2016 

3. POSTNA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
Bog prinaša življenje. On ne 
odneha in nas ne zapusti, mi 
smo tisti, ki smo povabljeni k 
odgovoru in spreobrnjenju. 
Jezusov križ je drevo življenja! 

Popoldne ob 15.00 uri križev 
pot v župnijski cerkvi. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Kot župnija v postnem času 
molímo in sadove naše 
odpovedi prispevajmo za otroke 
v stiski.  V preddverju cerkve 
lahko darujete za Karitas. 

Petek in sobota prva v mesecu. 

V četrtek in petek obisk bolnikov. 

Vabljeni k pripravi oljčnih vejic 
za župnije v notranjosti. 
Urediti in razdeliti jih je treba v 
tednu od 6. do 12. marca. Več 
informacij pri ključarjih. 

Od petka 11. do sobote 12. 3. bomo molili pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu in se 
tako pridružili pobudi papeža Frančiška »24 ur za Gospoda«. Lahko se vpišete na seznam. 

V soboto 19. 3. bomo v svetem letu usmiljenja romali v našo stolnico. 

Naj nam razne pobude v postnem času pomagajo, da se v tem času duhovno obogatimo.  

Vabljeni k sodelovanju pri vzdrževanju in čiščenju naših cerkva. Zahvala vsem, ki se 
požrtvovalno že leta trudite za lepoto Božje hiše. Veliko lažje bo vse opraviti, če si bomo delo 
porazdelili med seboj. 

Veroučenci 7. in 8. razreda, ki se odločajo za prejem zakramenta svete birme, gredo od petka 
do nedelje na duhovne vaje v Šmarjeto na Dolenjskem. Priporočamo jih v molitev, pa tudi v 
solidarnost s hrano ali drugače. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

28. februar | nedelja  3. postna nedelja 

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

Ankaran 09.30 + Franica Saksida ob r.d. 

Valdoltra 11.00 Dražen Vukšinić in družina 

Ankaran 15.00 križev pot 

29. februar | ponedeljek  sv. Osvald, škof – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 po namenu družine Knific 

1. marec | torek  sv. Albin (Zorko), škof 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Maria Crepaldi 

2. marec | sreda  sv. Neža Praška, opatinja 

Ankaran 19.00 za župljane 

3. marec | četrtek  sv. Anzelm Furlanski, opat 

Ankaran 19.00 za uspeh duhovnih vaj za 7. in 8. razred 
  živi in + iz družine Kastelic 

4. marec | petek  sv. Kazimir – prvi petek – križev pot 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za zdravje 

5. marec | sobota  sv. Hadrijan (Jadran), mučenec – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Emilija in + iz družine Maršič 

6. marec | nedelja  4. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Jožef Marušič, obl. 

Ankaran 09.30 + Janja in Gianfranco Marzi 

Valdoltra 11.00 + Helena in Drago Gantar 
 


