
 

13. marec 2016 

5. POSTNA, TIHA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
Usmiljeni Bog nam govori: 
Odpuščeno ti je. Pojdi in ne 
greši več! 

Popoldne ob 15.00 uri križev 
pot v župnijski cerkvi. 

Jutri seja Župnijskega pastoral-
nega sveta. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
pripravi oljčnih vejic! 

Sodelujmo pri radijskem 
misijonu na Radiu Ognjišče. 

Spoved pred veliko nočjo v 
stolnici od srede naprej ob 8.30 
in ob 17.30. V petek na 
spovedni dan pa od 7.00 do 
19.00. Ob 19.30 bo spokorno 
bogoslužje in spoved za mlade. 

V soboto 19. 3. bomo v svetem 
letu usmiljenja romali v našo 
stolnico. Skupen odhod peš 
romarjev ob 8.00 od župnijske 
cerkve. Kdor more, se pridruži 
ob 10.00 pri cerkvi sv. Ane, 

mašo v stolnici ob 11.00 vodi škof Jurij. Po maši bo pred škofijo na parkirišču agape. Vsak 
prinese iz popotne torbe in podeli z drugimi. Čaj in kuhano vino pripravi Koprska Karitas. 

Prihodnja nedelja je cvetna, oljčna in začetek velikega tedna. Pred mašo blagoslov zelenja. 

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. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

Ankaran 15.00 križev pot 

14. marec | ponedeljek  sv. Pavlina, redovnica 

Ankaran 19.00 + Marija in Izidor Gluhak 
  za zdravje Mary May 

15. marec | torek  sv. Ludovika de Marillac, redovnica 

Valdoltra 17.00 živi in + Miklavec in Lorber 

Ankaran 19.00 + mama Jela Jug ob r. d. 

16. marec | sreda  sv. Hilarij Oglejski, škof 

Ankaran 19.00 po namenih družin Šimonka, Makovec, Žabot 
  + Aleš Dobnikar, Frančiška Lesar 

17. marec | četrtek  sv. Patrik, škof, misijonar 

Ankaran 19.00 po namenih družin Šimonka, Makovec, Žabot 
  + Marija Gregurec, obl. 

18. marec | petek  sv. Ciril Jeruzalemski, škof – križev pot 

Valdoltra 17.00 po namenih družin Šimonka, Makovec, Žabot 

Ankaran 19.00 za zdravje 

19. marec | sobota  SV. JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

STOLNICA 11.00 [romanje] za Božje usmiljenje 

Ankaran 19.00 + Jože in Ljubomira Semič 

20. marec | nedelja  6. postna, cvetna (oljčna) nedelja 

Sv. Brida 08.00 v čast sv. Jožefu 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 v č. sv. Jožefu s prošnjo za varstvo, zdravje in razumevanje v družini 
 


