
 

13. marec 2022 

2. POSTNA NEDELJA – OBLETNICA IZVOLITVE PAPEŽA FRANČIŠKA 
 Jezus s spremenitvijo na gori 
pokaže, da učenci in z njimi mi lahko 
zaupamo, da trpljenje, ki ga bo 
prestal, ni poraz. Zadnjo besedo ima 
življenje vstalega od mrtvih. 

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. 

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

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

V soboto je praznik sv. Jožefa in 
začetek tedna družine. Tema je: 
»Družinska ljubezen: Poklicanost 
in pot k svetosti.« Ob večerih od 
20h do 20h vabljeni k povezavi 
po spletu. 

V nedeljo, 20. marca ob 15.00, bo križev pot v naravi, letos, v pripravi na svetovni dan družin, 
tudi kot dekanijsko srečanje družin. Molimo za mir v naših družinah in na svetu. 

V nedeljo, 20. marca, bomo izbrali nove člane župnijskega pastoralnega sveta. Na voljo bodo 
glasovnice, kamor bo vsak lahko vpisal tri imena. Priporočajmo se Svetemu Duhu za dobro izbiro 
in navdihe, kako povezovalno sodelovati v župnijskem občestvu. 

Mladi vabljeni na Postne duhovne vaje, ki bodo od 25. do 27. marca ter od 1. do 4. aprila na 
Pohorju. Letošnja tema je »Zakladnica spominov«. 

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

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. Po svojih močeh pomagajmo 
ljudem, ki so se znašli v stiski v Ukrajini in so izgubili dom. Informacije dobite pri sodelavcih Karitas. 
Pomagajmo, kolikor se da, hitro. 

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. 

13. marec | nedelja  2. POSTNA NEDELJA – PAPEŠKA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + Djafer Krasniči 

Ankaran  10.00 + Karmen, Anica, Lojze in Vilma Furlan 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 

14. marec | ponedeljek  sv. Matilda, kraljica 

Ankaran  19.00 + Šteljo Ražman, obl., + Robert Fajdiga 
  za Marijino varstvo 

15. marec | torek  sv. Ludovika de Marillac, redovnica 

Ankaran  19.00 + Lesnikovi 

16. marec | sreda  sv. Herbert, škof 

Ankaran  19.00 + Gvido Klar 

17. marec | četrtek  sv. Patrik, škof, misijonar 

Sv. Brida 17.00 + Stjepan Ratkovčić, 7. dan 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Franc Jelovčan, + Marija Stružnik 

18. marec | petek  sv. Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran  18.45 križev pot 

Ankaran  19.00 + Annamaria Čehovin 

19. marec | sobota  SV. JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

Ankaran  19.00 + Sergej in Rudolf Orel 

20. marec | nedelja  3. POSTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 za prave odločitve 

Ankaran  10.00 + Jožef in Ljubomira Semič 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  15.00 križev pot 
 


