
 

11. marec 2018 

4. POSTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA 
 Veselje nad prejetim Božjim 
usmiljenjem in darom odreše-
nja. Na sredini poti skozi postni 
čas se zahvaljujemo Bogu za 
njegovo ljubezen in začenjamo 
premišljevati skrivnosti Jezuso-
vega trpljenja, smrti in vstajenja. 

Jutri in v sredo verouk po urniku. 

Danes ob 15h vabljeni h križeve-
mu potu v župnijsko cerkev ali, 
kdor more, iz Movraža na Kvirik. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V petek ob 18.30 v župnijski 
cerkvi molitev križevega pota. 

Prihodnjo nedeljo bo med 
nami spovednik od drugod. 
Poslužimo se Božjega daru! 

Pridružimo se osebnim in 
skupnim pobudam za postni 
čas, skrbimo za post, molitev 
in dobra dela. 

Postni čas so velike duhovne vaje za Cerkev in vsakega posameznika, zato se trudimo, da bi 
ga preživljali v zbranosti. Od 18. do 24. marca spremljajmo radijski misijon na Radiu Ognjišče.   

Vabljeni k pomoči pri pripravi oljčnih vejic. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja. Odpeljali so že drugi kontejner. Z zbranimi sredstvi 
bomo pomagali dvema otrokoma v Ugandi v Afriki. 

V prejšnjem tednu smo pokopali Ljubico Živković, ki je nekoč živela v Kolombanu. Naj ji Bog 
povrne za vse dobro v življenju! 

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

11. marec | nedelja  4. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Ivančič 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Helena in Drago Gantar 

12. marec | ponedeljek  sv. Alojzij Orione, duhovnik 

Ankaran 19.00 + Ljubica Živković, 7. dan 
  za naše rajne (38) 

13. marec | torek  sv. Kristina, mučenka 

Valdoltra 17.00 + Miroslav Pišek, + Ana Muha 

Ankaran 19.00 + Nada Raspor, 30. dan 

14. marec | sreda  sv. Matilda, kraljica 

Ankaran 19.00 + Robert Stepan ob r. d. 

15. marec | četrtek  bl. Artemij Zatti, redovni brat 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 v zahvalo in po namenu 

16. marec | petek  sv. Hilarij Oglejski, škof 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (39) 

Ankaran 18.30 križev pot 

Ankaran 19.00 + starši, brat in sestre Mandeljc 

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

Ankaran 19.00 v zahvalo za zdravje s prošnjo za Božjo pomoč 
  za pozabljene duše v vicah 

18. marec | nedelja  5. postna – tiha nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Frančiška Nadoh 

Ankaran 09.30 + Jože Semič 

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


