5. marec 2017
1. POSTNA NEDELJA
5. marec | nedelja 1. postna nedelja
Sv. Brida
08.00 + Ivan Peterle, + Peterle, Belec in Malizan
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Helena in Drago Gantar
6. marec | ponedeljek sv. Marcijan, mučenec
Sv. Brida
17.00 + Ljuba Tomić, 7. dan
Ankaran
19.00 + Anton Kavčnik
7. marec | torek sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Valdoltra
17.00 za naše rajne (39)
Ankaran
19.00 + sorodniki
8. marec | sreda sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Ankaran
19.00 + prijatelji
9. marec | četrtek sv. Frančiška Rimska, redovnica
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Jožef Marušič, obl.
10. marec | petek sv. 40 mučencev iz Armenije
Valdoltra
17.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov
Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 za zdravje
11. marec | sobota sv. Konštantin, spokornik, mučenec
Ankaran
19.00 + Stanko Gregurec 7. dan
+ Janja Marzi st., obl.
12. marec | nedelja 2. postna nedelja
Sv. Brida
08.00 + Milena Peršolja
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Anton Zlobec

Jezus je bil prvi postavljen
pred preizkušnjo in nas uči,
kako v takem primeru ravnati:
držimo se Božje besede, ki je
trdna in zanesljiva.
Jutri je ponovno verouk po
urniku. Hvala staršem in
animatorjem za pripravo in
izvedbo delavnic za otroke
minuli četrtek.
V petek je pol ure pred sveto
mašo v župnijski cerkvi
molitev križevega pota.
Prihodnjo nedeljo ob 15.00
vabljeni h križevemu potu v
naravi.
Pridružimo se osebnim in
skupnim pobudam za postni
čas, skrbimo za post, molitev
in miloščino in že zdaj mislimo
na srečanje z Jezusom v
zakramentu sprave.

V večno življenje so odšli Jože Pucer iz Hrvatinov, Stanko Gregurec iz Ankarana ter Neda Cvar
in Franc Šori iz Kolombana. Naj ji Bog v svojem usmiljenju sprejme k sebi!
Vabljeni k pomoči pri pripravi oljčnih vejic.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih
je prejel.
Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

