4. marec 2018
3. POSTNA NEDELJA
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
5. marec | ponedeljek sv. Hadrijan (Jadran), mučenec
Ankaran
19.00 za naše rajne (33, 34)
6. marec | torek sv. Marcijan, mučenec
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 za naše rajne (35)
7. marec | sreda sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Ankaran
19.00 + Anton Zlobec
za naše rajne (36)
8. marec | četrtek sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Jože in + iz družine Marušič
za naše rajne (37)
9. marec | petek sv. Frančiška Rimska, redovnica
Valdoltra
17.00 Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 za naše rajne (38)
10. marec | sobota sv. 40 mučencev iz Armenije
Ankaran
19.00 + Janja, obl., in Gianfranco Marzi
za naše rajne (39)
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

Vsakdo od nas je svetišče
Svetega Duha. Jezus prihaja, da
nas očisti vsega, kar nas
usmerja stran od Odrešenika,
kar zakriva resnični cilj in smisel
našega življenja. Dovolimo mu,
da nas ozdravi!
Jutri in v sredo verouk po urniku.
Danes ob 15h vabljeni h križevemu potu v župnijsko cerkev.
V ponedeljek srečanje Karitas.
V petek ob 18.30 v župnijski
cerkvi molitev križevega pota.
Pridružimo se osebnim in
skupnim pobudam za postni
čas, skrbimo za post, molitev
in dobra dela.
Že zdaj mislimo na srečanje z
Jezusom v zakramentu sprave.
Spovednik od drugod bo med
nami na peto postno nedeljo,
18. marca.

Postni čas so velike duhovne vaje za Cerkev in vsakega posameznika, zato se trudimo, da bi
ga preživljali v zbranosti.
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.
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.

