10. marec 2019
1. POSTNA NEDELJA
Verujemo v Boga, ki biva med
nami, ki je naš Odrešenik. Ne le
v srcu, to tudi izpovedujemo.
Izpovedujemo vedno znova,
tudi sami, predvsem pa zbrani
v občestvo verujočih pri Jezusovi evharistični daritvi.
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.
Ob petkih v postnem času je ob
18.30 v župnijski cerkvi križev pot.
Prihodnjo nedeljo 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.
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 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 je odšla Marija Malečkar iz Premančana. Bog naj jo dobrotno sprejme k sebi
in ji povrne za vse dobro.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
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
11. marec | ponedeljek sv. Konštantin, spokornik, mučenec
Ankaran
19.00 v zahvalo za dar življenja
12. marec | torek sv. Alojzij Orione, duhovnik
Valdoltra
16.00 + Miroslav Pišek
Ankaran
19.00 po namenu družine
13. marec | sreda sv. Kristina, mučenka
Ankaran
19.00 + Marija Malečkar, 7. dan
+ Karmen in Anica Furlan, + sorodniki
14. marec | četrtek sv. Pavlina, redovnica
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Robert Stepan ob r. d.
+ iz družine Mandeljc
15. marec | petek sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Valdoltra
16.00 za naše rajne (41)
Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 za srečno operacijo, za varstvo Božje Matere
16. marec | sobota sv. Herbert, škof
Ankaran
19.00 + Zvonko Bobanović, obl.
za naše rajne (42)
17. marec | nedelja 2. POSTNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Ivan Kolenko
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 v čast sv. Jožefu s prošnjo za varstvo, zdravje, razumevanje
Ankaran
15.00 križev pot v naravi

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

