
 

6. marec 2016 

4. POSTNA NEDELJA (NEDELJA VESELJA) SVETO LETO USMILJENJA 
Veselimo se Božjega usmiljenja! 
Daje nam možnost, da se vrnemo 
v Očetovo hišo, da se lahko 
spravimo z Bogom in bližnjimi. 

Popoldne ob 15.00 uri križev 
pot v župnijski cerkvi. 

Vabljeni k pripravi oljčnih vejic 
za župnije v notranjosti. Hvala 
tistim, ki ste se za to delo zavzeli 
že do zdaj. Vejice je treba 
urediti in razdeliti v tem tednu. 
Več informacij pri ključarjih. 

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

V petek in soboto bomo molili 
pred Jezusom v Najsvetejšem 
zakramentu. Molili bomo v 
petek po sveti maši do 23h in v 

soboto od 10h do svete maše ob 19h. Vabljeni, da se vpišete na seznam, oziroma, uro, ko 
želite moliti, sporočite prek spleta. V času molitve bo tudi priložnost za zakrament sprave. 

V ponedeljek 14. 3. seja Župnijskega pastoralnega sveta. 

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

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. 

Molimo za naše veroučence, še posebej za tiste, ki se pripravljajo na prvo obhajilo in 
zakrament svete birme. 

V večnost je odšel Bruno Bonča iz Premančana. Naj ga Bog usmiljeno sprejme k sebi. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

6. marec | nedelja  4. postna nedelja – nedelja veselja 

Sv. Brida 08.00 + Jožef Marušič, obl. 

Ankaran 09.30 + Janja in Gianfranco Marzi 

Valdoltra 11.00 + Helena in Drago Gantar 

Ankaran 15.00 križev pot 

7. marec | ponedeljek  sv. Perpetua in Felicita, mučenki 

Ankaran 19.00 po namenu družine Knific 

8. marec | torek  sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj 

Valdoltra 17.00 + oče in mama 

Ankaran 19.00 za župljane 

9. marec | sreda  sv. Frančiška Rimska, redovnica 

Ankaran 19.00 + starši Kovač in sorodniki 

10. marec | četrtek  sv. 40 mučencev iz Armenije 

Sv. Brida 17.00 + Bruno Bonča, 7. dan 

Ankaran 19.00 - 

11. marec | petek  sv. Benedikt, škof – križev pot 

Valdoltra 17.00 za zdravje, za + moža 

Ankaran 19.00 - 

12. marec | sobota  sv. Alojzij Orione, duhovnik 

Ankaran 19.00 za dar vere in modrosti 

13. marec | nedelja  5. postna, tiha nedelja; papeška nedelja 

Sv. Brida 08.00 + starši in sorodniki Jerman 

Ankaran 09.30 + Šteljo Ražman, obl. 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 
 


