
 

8. marec 2020 

2. POSTNA NEDELJA 
 Jezus nam kaže pot skozi 
življenje. Ta ni v neznano, pač pa 
v odrešenje, skupaj z njim. 

Popoldne ob 15.00 uri križev 
pot v naravi. 

Verouk po urniku. 

V ponedeljek sestanek Karitas. 

Ob petkih v postnem času je ob 
18.45 v župnijski cerkvi križev pot. 

Križev pot tudi v nedeljo ob 15.00. 
Udeležimo se križevega pota 
tudi na drugih krajih. 

V soboto ob 10.00 Karitas vabi na 
srečanje s s. Emanuelo Žerdin z 
naslovom »Ko je človek človeku 
najboljše zdravilo« o spremljanju 
bolnih in umirajočih. Za udeležbo 
je potrebna čimprejšnja prijava. 

V postnem času poglobimo du-
hovno življenje, po možnosti 
najdimo čas za duhovne vaje in 
sledimo tudi  pobudam in 
predlogom Karitas.   

Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k 
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi. 

V soboto, 21. marca ob 16.00 vabljeni k župnijski cerkvi k blagoslovu traktorjev in tistih, ki jih 
uporabljajo, s prošnjo za Božje varstvo pri delu. 

V nedeljo, 22. marca bo izbira članov ŽPS za novo obdobje. Razmišljajmo o predlogih. 

Za cvetno nedeljo je predvidena prireditev Istrski maraton, ki se začne in konča v Ankaranu. Če 
prireditev bo, je z organizatorji dogovorjeno, da bo dostop do župnijske cerkve za bogoslužje 
omogočen. Podrobne informacije sledijo. 

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

8. marec | nedelja  2. POSTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 v zahvalo za zdravje 

Ankaran  09.30 + Janja, obl. in Gianfranco Marzi 

Valdoltra  11.00 + Jožica Černigoj 

Ankaran  15.00 križev pot 

9. marec | ponedeljek  sv. Frančiška Rimska, redovnica 

Ankaran  19.00 + Frančiška Jenkole 
  + Jožica Černigoj 

10. marec | torek  sv. 40 mučencev iz Armenije 

Valdoltra  16.00 + Jožica Černigoj 

Ankaran  19.00 + iz družine Mandeljc 

11. marec | sreda  sv. Konštantin, spokornik, mučenec 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj 

12. marec | četrtek  sv. Alojzij Orione, duhovnik 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Jožef Marušič, obl. 
  + Jožica Černigoj 

13. marec | petek  sv. Kristina, mučenka 

Ankaran  18.45 križev pot 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj 

14. marec | sobota  sv. Pavlina, redovnica 

Ankaran  19.00 za žive in pokojne župljane 
  + Jožica Černigoj 

15. marec | nedelja  3. POSTNA NEDELJA – PAPEŠKA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + duh. Franc Bole 

Valdoltra  11.00 + Jožica Černigoj 

Ankaran  15.00 križev pot 
 


