25. februar 2018
2. POSTNA NEDELJA
25. februar | nedelja 2. postna nedelja
Sv. Brida
08.00 + Danko Zdravje, obl.
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Rafael Volk
26. februar | ponedeljek sv. Aleksander (Branko), škof
Sv. Brida
17.00 + Ljuba Tomić, obl.
Ankaran
19.00 + Jakob in Rozalija Gnezda
27. februar | torek sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik
Valdoltra
17.00 + Marija Segolin
Ankaran
19.00 + Rozalija Štular
28. februar | sreda sv. Roman, opat – spomin sv. Janeza Boska
Ankaran
19.00 za naše rajne (30)
za duše v vicah
1. marec | četrtek sv. Albin (Zorko), škof
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + iz družin Bandelj in Angelini
za naše rajne (31)
2. marec | petek sv. Neža Praška, opatinja – prvi petek
Valdoltra
17.00 za zdravje Vladimir Melon
Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 za zdravje
3. marec | sobota sv. Marin, mučenec – prva sobota
Ankaran
19.00 + Viljem in Cvetka Cupin
za naše rajne (32)
4. marec | nedelja 3. postna nedelja
Sv. Brida
08.00 + Ivan Peterle, + starši Belec in Malizan
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Dražen Vukšinić in družina

Bog je dal svojega Sina za naše
odrešenje. Zaupajmo, da v
nobeni preizkušnji življenja ne
bomo ostali sami. Pripravimo v
svojem srcu prostor Božjim
darovom!
Jutri in v sredo verouk po urniku.
Danes ob 15.00 uri vabljeni h
križevemu potu. Začnemo v
župnijski cerkvi.
V sredo srečanje biblične skupine.
Petek in sobota sta prva v
mesecu, v četrtek in petek
obisk bolnikov.
V petek je pol ure pred sveto
mašo v župnijski cerkvi molitev
križevega pota.

Pridružimo se osebnim in
skupnim pobudam za postni
čas, skrbimo za post, molitev
in dobra dela in že zdaj
mislimo na srečanje z Jezusom
v zakramentu sprave. Postni
čas so velike duhovne vaje za Cerkev in vsakega posameznika, zato se trudimo, da bi ga
preživljali v zbranosti.
Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja. Odpeljali so že drugi kontejner. Z zbranimi sredstvi
bomo pomagali dvema otrokoma v Ugandi v Afriki.
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.

