20. marec 2022
3. POSTNA NEDELJA
20. marec | nedelja 3. POSTNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 za vse pokojne
Ankaran
10.00 + Jožef in Ljubomira Semič
Ankaran
11.30 za žive in pokojne župljane
Ankaran
15.00 križev pot
21. marec | ponedeljek sv. Hugolin, puščavnik
Ankaran
19.00 za blagoslov novorojenega otroka
22. marec | torek sv. Lea, spokornica
Ankaran
19.00 za Božji blagoslov
23. marec | sreda sv. Alfonz iz Mongroveja, škof
Trstenik
15.00 pogreb + Ivo Miklavc SDB
Ankaran
19.00 + Nada Fritz ob r. d.
24. marec | četrtek sv. Katarina Švedska, red. – spomin Marije Pomočnice
Sv. Brida
17.00 + starši Mihael in Frančiška Nadoh
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Marko Kastelic, 7. dan
25. marec | petek GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI
Ankaran
18.45 križev pot
Ankaran
19.00 za zdravje
26. marec | sobota sv. Evgenija, mučenka
Ankaran
19.00 + Jolanda, obl. in Miroslav Pišek
27. marec | nedelja 3. POSTNA NEDELJA
Sv. Brida
08.00 + Gregor Lorbek
Ankaran
10.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
11.30 v čast Svetemu Duhu za uspeh v šoli

Jezus se nam razodeva tudi v
trpljenju. Ne daje odgovorov za
hitro rabo, nam pa zagotavlja, da je
z nami vse dni življenja. V
hvaležnosti za dar življenja g. Ivana
Miklavca še bolj zavzeto usmerimo
svoj korak po Jezusovi poti odrešenja.
SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI
CERKVI JE OB NEDELJAH OB
10.00 IN 11.30 URI.
Zahvaljujemo se za dar življenja
gospoda Ivana Miklavca, od
katerega se danes lahko
poslovimo v župnijski cerkvi. Ob
15.00 je v cerkvi križev pot za
družine, ob 16.00 somaševanje ob
slovesu vodi škof Jurij Bizjak.
Pogreb pokojnega salezijanca
duhovnika bo v sredo, 23. marca,
ob 15.00 na Trsteniku. Sporočite
glede udeležbe. Vabljeni k
darovanju za svete maše za rajnega.
V sredo zaradi pogreba g. Ivana
Miklavca ne bo verouka.

Ob četrtkih je od 18.00 ure možnost prejema zakramenta sprave.
Vsak petek v postnem času je ob 18.45 pred sveto mašo molitev križevega pota.
Smo v tednu družine na temo: »Družinska ljubezen: Poklicanost in pot k svetosti.« Ob večerih od
20h do 20h vabljeni k povezavi po spletu. Zaključimo ga s praznikom Gospodovega oznanjenja Mariji
v petek, 25. marca.
Člane župnijskega pastoralnega sveta bomo izbrali prihodnjo nedeljo.
Prihodnjo nedeljo se bomo pri sveti maši zahvalili našim staršem.
Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih.
Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Begunci iz Ukrajine so tudi že med
nami. Za tiste, ki so dobili zatočišče na Debelem Rtiču prosijo za grelce za vodo, igrače in družabne
igre. Poslužite se tudi položnic 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. Molimo za nove duhovne poklice.

