
 

19. marec 2017 

3. POSTNA NEDELJA – papeška nedelja  
Jezus je resnično odrešenik sveta; 
prosimo ga, naj nam da žive 
vode, da ne bomo duhovno žejni.  

Ob 15.00 uri vabljeni h križe-
vemu potu v župnijsko cerkev. 

Verouk poteka po urniku. Tri 
predstavnice so se udeležile 
duhovnih vaj v Želimljem. 

Danes začenjamo teden družine 
pod geslom »Pogumno srce«. 

Možje in fantje vabljeni na 
srečanje jutri ob 19.00 v 
župnijo sv. Marka v Kopru. 

V četrtek srečanje župnijskega 
pastoralnega sveta. 

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

V soboto je praznik Gospodo-
vega oznanjenja Mariji. Sveti 
maši ob 9.30 in 19.00. 

V nedeljo se bodo za svoje 
starše pri sveti maši v župnijski 
cerkvi zahvalili naši veroučenci.  

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. Ob 18.00 skupno molitev vodi Anja 
Kastelic. Lahko se vpišete na razpored, kdaj želite moliti. 

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 nedeljo, 2. aprila, bo med nami med vsemi svetimi mašami spovednik od drugod. Prišel bo 
g. Klemen Balažič iz Želimljega. 

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. 

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 

20. marec | ponedeljek  sv. Klavdija, mučenka 

Sv. Brida 17.00 + Ljuba Tomić, 30. dan 

Ankaran 19.00 za naše rajne (40) 

21. marec | torek  sv. Hugolin, puščavnik 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (41) 

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 

22. marec | sreda  sv. Lea, spokornica 

Ankaran 19.00 za naše rajne (42) 

23. marec | četrtek  sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof 

Sv. Brida 17.00 + Jože Pucer, 30. dan  

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + sorodniki 

24. marec | petek  sv. Katarina Švedska, redovnica 

Valdoltra 17.00 za zdravje 

Ankaran 18.30 križev pot 

Ankaran 19.00 + Izidor Gluhak, obl. 

25. marec | sobota  GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI 

Ankaran 09.30 za zdravje 

Ankaran 19.00 v čast Mariji Pomočnici, svetogorski Kraljici za zdravje 

26. marec | nedelja  4. postna nedelja – laetare – dan staršev 

Sv. Brida 08.00 za varstvo Jezusa, Marije in Jožefa 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + iz družin Volk in Zlobec 
 


