26. februar 2017
8. NEDELJA MED LETOM
26. februar | nedelja 8. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 + iz družine Jerman
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Dražen Vukšinić in družina
27. februar | ponedeljek sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje, red.
Ankaran
19.00 za zdravje Anice Furlan
28. februar | torek sv. Roman, opat
Valdoltra
17.00 za naše rajne (36)
Ankaran
19.00 + Anton Kavčnik
1. marec | sreda PEPELNICA
Ankaran
19.00 za naše rajne (37)
2. marec | četrtek sv. Neža Praška, opatinja
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov
3. marec | petek sv. Kunigunda, kraljica – prvi petek
Valdoltra
17.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov
Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 + Viljem Cupin in vsi + iz družine Cupin
4. marec | sobota sv. Kazimir, poljski kraljevič – prva sobota
Ankaran
19.00 za naše rajne (38)
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

Bog nas ne pozabi, v vsakem
trenutku življenja skrbi za nas.
Bodimo mu hvaležni in po
njegovem zgledu pozorni do
naših bližnjih.
V tem tednu so šolske
počitnice in tudi ni verouka.
Veroučenci
vabljeni
k
delavnicam za otroke v
četrtek. Zbiranje od 8.00
naprej, program do 16.00.
V sredo z dnevom posta
začenjamo postni čas. Pri sveti
maši zvečer spokorni obred
pepeljenja.
V sredo srečanje biblične
skupine.
Petek in sobota sta prva v
mesecu; v četrtek in petek
bom obiskal bolnike.

Na drugo postno nedeljo, 12. marca, 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 je odšla Ljuba Tomić iz Kolombana. Naj ji Bog povrne za vse dobro in ji da
srečo v nebesih.
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.

