
 

12. marec 2017 

2. POSTNA NEDELJA  
Jezusa poslušajmo, on je naš 
odrešenik, on nas blagoslavlja!  

Popoldne ob 15.00 uri vabljeni 
h križevemu potu v naravi. 

Verouk poteka po urniku. Danes 
se devet naših otrok vrača z 
duhovnih vaj v Želimljem. 

Jutri sestanek katehetov. 

V torek srečanje Karitas. 

V sredo biblična skupina. 

V petek je pol ure pred sveto 
mašo v župnijski cerkvi 
molitev križevega pota. 

V soboto v bogoslužju 
praznujemo sv. Jožefa. 

Prihodnjo nedeljo začenjamo 
teden družine in bomo ob sv. 
Jožefu še posebej molili za 
može in očete, ki ste pri sveti 
maši povabljeni k blagoslovu.  

V četrtek 23. marca bo 
srečanje župnijskega pastoral-
nega sveta. 

V soboto 25. marca je praznik Gospodovega oznanjenja Mariji in materinski dan. Otroci bodo 
hvaležnost staršem izrekli pri sveti maši v nedeljo 26. marca. 

V soboto 1. aprila se bomo pridružili pobudi papeža Frančiška in od 9.00 ure do svete maše 
ob 19.00 molili pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu. 

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. 

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. 

12. marec | nedelja  2. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Milena Peršolja 

Ankaran 09.30 + Jela Jug ob r. d. 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 

13. marec | ponedeljek  sv. Kristina, mučenka 

Sv. Brida 17.00 + Jože Pucer, 7. dan 

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 

14. marec | torek  sv. Matilda, kraljica 

Valdoltra 17.00 + Ludvik Ramšak, + Branko Bobis 

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 

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

Ankaran 19.00 po namenu 

16. marec | četrtek  sv. Hilarij oglejski, škof, redovnica 

Sv. Brida 17.00 + Zvonko Bobanović, obl.  

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

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

Valdoltra 17.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

Ankaran 18.30 križev pot 

Ankaran 19.00 v dober namen 

18. marec | sobota  SV. JOŽEF – liturgično praznovanje 

Ankaran 19.00 + Karmen, Lojze in Vilma Furlan 
  v čast sv. Jožefu, zavetniku naših družin 

19. marec | nedelja  3. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Jože Tomažič 

Ankaran 09.30 + Jožef Semič 

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


