3. marec 2019
8. NEDELJA MED LETOM
3. marec | nedelja 8. NEDELJA MED LETOM
Sv. Brida
08.00 + Ivan Peterle, + starši Belec in Malizan
Ankaran
09.30 + Viljem Cupin in drugi + iz družine Cupin
Valdoltra
11.00 + Helena in Drago Gantar
4. marec | ponedeljek sv. Kazimir, poljski kraljevič
Ankaran
19.00 v zahvalo za dar življenja
+ Lovro Markun, obl.
5. marec | torek sv. Hadrijan (Jadran), mučenec
Valdoltra
16.00 + Mojca Markovič
Ankaran
19.00 za žive in pokojne župljane
6. marec | sreda PEPELNICA, ZAČETEK POSTNEGA ČASA
Ankaran
19.00 za zdravje
za zdravje in Božjo pomoč
7. marec | četrtek sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Ivan Klajderič, 7. dan
+ iz družine Marušič
8. marec | petek sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Valdoltra
16.00 za naše rajne (40)
Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 + Agata Jerman, 7. dan
9. marec | sobota sv. Frančiška Rimska, redovnica
Ankaran
19.00 + starši Janja, obl. in Gianfranco Marzi
+ Ivan Fajfar
10. marec | nedelja 1. POSTNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + iz družine Angelini
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 + Anton Zlobec

Naše besede naj služijo
širjenju Božje slave. Povejmo
svojim bližnjim kaj lepega,
vodimo njihovo misel k Jezusu
Odrešeniku!
Verouk po urniku. Verouk je
dopolnitev bogoslužja v cerkvi in
molitve doma. Naj bo v pomoč pri
odkrivanju Jezusovega sporočila
liturgični zvezek in list z nedeljsko
Božjo besedo. Molimo za naše
veroučence in katehete.
V ponedeljek sestanek katehetov.
V sredo je pepelnica, začetek
postnega časa. Ta dan je strogi
post, kar pomeni, da se le enkrat
na dan do sitega najemo. Vabljeni
k spokornemu obredu pepeljenja.
Ob petkih v postnem času je ob
18.30 v župnijski cerkvi križev pot.
Na drugo postno nedeljo,
17. marca, ob 15.00 uri križev
pot v naravi.

V kapeli v bolnišnici v Valdoltri je sveta maša ob torkih in petkih ob 16.00 uri.
Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.
Vabljeni k sodelovanju pri urejanju cerkve. Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak
po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
V večno življenje sta odšla Ivan Klajderič in Agata Jerman iz Ankarana. Bog naj ju dobrotno
sprejme k sebi in jima povrne za vse dobro.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

