
 

7. marec 2021 

3. POSTNA NEDELJA 
 Postni čas je čas pospravljanja 
in postavljanja v red našega 
srca, kar pomeni, naših teženj, 
načinov ravnanja in tega, na kar 
smo pozorni. Pripravimo prostor, 
da bomo mogli premišljevati o 
daru odrešenja, neizmerni 
Božji ljubezni, ki smo je deležni. 

Svete maše so z omejeno 
udeležbo vernikov. Upoštevajmo 
vse varnostne ukrepe. V 
Ankaranu se glede na površino 
cerkve lahko udeleži 15 oseb, 
oz. družin, pri Sv. Bridi 10. 
Vabljeni k svetemu obhajilu 
zunaj svete maše posamično 
ali po družinah. Možnost ob 
nedeljah in praznikih po sveti 
maši, sicer po dogovoru. 

Vabljeni k spremljanju svete maše tudi po spletu. Bližnjica do Youtube kanala je na župnijski 
spletni strani https://ankaran.donbosko.si/, povezava na video prenos je tudi na župnijski 
facebook strani. 

Verouk še vedno ostaja na daljavo. Hvala katehistinjam za trud in staršem za sodelovanje. 

V sredo se začne devetdnevnica pred praznikom svetega Jožefa. V letu svetega Jožefa 
priporočajmo zavetniku Cerkve naše družine in prosimo za srečno zadnjo uro. 

Vsaj v duhu se pridružimo papeževi pobudi 24 ur za Gospoda s petka na soboto in v tem času 
nekaj več časa namenimo molitvi za našo župnijo, cerkev in duhovne poklice. 

Naj nam v postnem času k duhovni poglobitvi pomagajo dobra dela, molitev in odpoved. Že 
zdaj mislimo na srečanje z Jezusom Odrešenikom v zakramentu sprave. Vabljeni k sledenju 
pobudam Slovenske Karitas. 

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse 
prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Pri razkužilu lahko vzamete novo 
molitev v času epidemije. 
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Sv. Brida  08.00 + Mira in David Jerman, + sorodniki 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 + Jolanda ob r.d. in Miroslav Pišek 

8. marec | ponedeljek  sv. Janez od Boga, redovnik 

Ankaran  19.00 + Ivan Valčič, 30. dan 

9. marec | torek  sv. Frančiška Rimska, redovnica; sv. Vital, opat 

Ankaran  19.00 po namenu 

10. marec | sreda  sv. 40 mučencev iz Armenije 

Ankaran  19.00 + Stipo Deronja, 7. dan 

11. marec | četrtek  sv. Benedikt, škof 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za Božje varstvo in v zahvalo za zdravje 

12. marec | petek  sv. Doroteja, mučenka 

Ankaran 18.45 križev pot 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj 

13. marec | sobota  sv. Kristina, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 + iz družin Kresevič in Marušič 

14. marec | nedelja  4. POSTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Jela Jug ob r. d. 

Ankaran  11.00 v čast Materi Božji za varstvo, telesno in dušno zdravje in blagoslov v družini 
 

https://ankaran.donbosko.si/

