26. marec 2017
4. POSTNA NEDELJA – nedelja veselja, zahvala za starše
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
27. marec | ponedeljek sv. Peregrin, redovnik
Sv. Brida
17.00 + Franc Šori
Ankaran
19.00 za naše rajne (42)
28. marec | torek sv. Vojan (Bojan), knez
Valdoltra
17.00 za naše rajne (43)
Ankaran
19.00 + Ivan, obl., in Neža Gabrijelčič
29. marec | sreda sv. Bertold, redovni ustanovitelj
Sv. Brida
17.00 + Neda Cvar, 30. dan
Ankaran
19.00 + Celeste in Celestina Skerl
30. marec | četrtek sv. Amadej Savojski, vojvoda
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Jože Šömen, obl.
31. marec | petek sv. Kornelija, mučenka
Valdoltra
17.00 za dušno zdravje (Matej z družino)
Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 + Ema, obl., Peter in Nada Pregarc
1. april | sobota sv. Ljuba in Irena, mučenki
Ankaran
09.00 - 19.00 češčenje Jezusa v Najsvetejšem zakramentu
Ankaran
19.00 + Stanko Gregurec, 30. dan
2. april | nedelja 5. postna nedelja – tiha nedelja
Sv. Brida
08.00 + Josip Janković ob r. d.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Jožef Kresevič
Ankaran
15.00 križev pot

Jezus nam odpira duhovne oči.
Spoznajmo njega, Odrešenika
in naše bližnje, Jezusove brate
in sestre!
Ob 15.00 uri vabljeni h križevemu potu v župnijsko cerkev.
Verouk poteka po urniku.
Bogoslužni zvezek naj nam
pomaga spremljati Jezusovo
sporočilo v Božji besedi.
V sredo biblična skupina.
V petek je pol ure pred sveto
mašo molitev križevega pota.
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.
Vpišite se na razpored, kdaj
želite moliti.
V soboto popoldne srečanje
družin prvoobhajancev.

V nedeljo, 2. aprila, bo med nami med vsemi svetimi mašami spovednik od drugod. Prišel bo
g. Klemen Balažič iz Želimljega.
Pridružimo se osebnim in skupnim pobudam za postni čas, skrbimo za post, molitev in
miloščino in se srečajmo 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.

