
 

27. februar 2022 

8. NEDELJA MED LETOM 
 Učlovečena Božja beseda, Jezus, 
naš Odrešenik, je tisti, v katerega 
polagamo vse svoje upanje. 
Delamo dobro, kolikor je v naših 
močeh in zaupamo, da je on 
gospodar zgodovine. V molitvi, 
spokornosti in z dobrimi deli se še 
tesneje povežimo z Bogom in 
med seboj! 

SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI 
CERKVI JE OB NEDELJAH 
OB 10.00 IN 11.30 URI. 

Verouk je po urniku. Molimo za 
naše veroučence. 

Ob četrtkih je od 18.00 ure mož-
nost prejema zakramenta sprave. 

V sredo je pepelnica, začetek 
postnega časa. Vabljeni k 
spokornemu obredu pepeljenja. 

 V sredo je tudi dan posta. Ne jemo mesa in se čez dan le enkrat do sitega najemo. Papež 
Frančišek in naši škofje nas vabijo, da bi z molitvijo in postom prosili za prenehanje vojne v 
Ukrajini in za to, da bi Bog potolažil vse, ki trpijo, naj si bo po svetu, pa tudi med nami. 

V postnem času se pridružimo različnim pobudam, ki nam pomagajo k duhovni prenovi. 

Vsak petek v postnem času je ob 18.45 pred sveto mašo molitev križevega pota. 

V četrtek po sveti maši sestanek Karitas. 

Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti 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. Molimo za nove duhovne poklice. 

27. februar | nedelja  8. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Gregor Lorbek, ob r. d., 30. dan 

Ankaran  10.00 + Hermina Kovač 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 

28. februar | ponedeljek  sv. Roman, opat – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran  19.00 + starši in sorodniki 

1. marec | torek  sv. Albin (Zorko), škof 

Ankaran  19.00 za zdravje 

2. marec | sreda  PEPELNICA – ZAČETEK POSTNEGA ČASA 

Ankaran  19.00 + Ana Muha 

3. marec | četrtek  sv. Anzelm Furlanski, opat 

Sv. Brida 17.00 za dobro pripravo na zakon 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v dober namen 

4. marec | petek  sv. Kazimir, poljski kraljevič – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Annamaria Čehovin, 7. dan 

5. marec | sobota  sv. Hadrijan (Jadran), mučenec – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Jolanda ob r. d. in Miroslav Pišek 

6. marec | nedelja  1. POSTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  10.00 + Emilija Maršič 

Ankaran  11.30 za zdravje, mir in blagoslov 
 


