31. marec 2019
4. POSTNA NEDELJA – NEDELJA VESELJA
31. marec | nedelja 4. POSTNA NEDELJA – spomin sv. Janeza Boska
Sv. Brida
08.00 + Ana Hrvatin
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini
Ankaran
15.00 križev pot
1. april | ponedeljek sv. Agapa (Ljuba) in Irena, mučenki
Ankaran
19.00 + Marija Malečkar, 30. dan
2. april | torek sv. Frančišek Paolski, puščavnik, red. ustanovitelj
Valdoltra
16.00 Ankaran
19.00 za naše rajne (43)
3. april | sreda sv. Rihard, škof
Ankaran
19.00 v čast Sveti Trojici
4. april | četrtek sv. Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + starši Nemec
5. april | petek sv. Vincencij Ferrer, duhovnik – prvi petek
Valdoltra
16.00 + starši Lukman
Ankaran
18.30 križev pot
Ankaran
19.00 6. april | sobota sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec – prva sobota
Ankaran
19.00 + Marinka Gregorič in + sorodniki
7. april | nedelja 5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Josip Janković
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 Giorgio Del Vecchio in družina

Jezus nam predstavlja usmiljenega Očeta. Le Bog neskončno
ljubi, usmiljen odpušča in kaže
pravo pot vere. Za oba sinova
je potrebno, da računata nanj.
Veselimo se darov Božjega
usmiljenja!
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.
Danes ob 15.00 uri in v petek
ob 18.30 uri križev pot v
župnijski cerkvi.
V postnem času prehajamo v
drugi del, premišljevanje Jezusovega trpljenja, in darovanja
za nas na križu. Srečajmo se z
Jezusom v zakramentu sprave.

Petek in sobota sta prva v mesecu; obisk bolnikov.
Prihodnjo nedeljo, 7. aprila, se na Radiu Ognjišče začenja radijski misijon z naslovom »Cerkev je
mlada«. Odzovimo se pobudam in se sprejmimo ta dar za duhovno obogatitev.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi oljčnih vejic.
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.
Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

