
 

8. februar – nedelja 5. nedelja med letom – Prešernov dan 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo 

Ankaran 09.30 + Cvetka Cupin in + iz družine Cupin (Škofije) 

Valdoltra 11.00 Ivana Vukšinič in družina 

9. februar – ponedeljek  Apolonija (Polona), devica, mučenka 

Ankaran 19.00 + iz družine Boštjančič in Pavalec 

10. februar – torek Sholastika, devica, redovnica 

Valdoltra 17.00 za blagoslov družine 

Ankaran 19.00 v čast Lurški Materi Božji za zdravje 

11. februar – sreda Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 

Ankaran 19.00 po namenu 

12. februar – četrtek Feliks, opat 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 + starši Joahim in Tončka Gorela 

13. februar – petek Kristina Spoletska, vdova 

Valdoltra 17.00 za zdravje 

Ankaran 19.00 za župljane 

14. februar – sobota Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 za sporazum 

15. februar – nedelja 6. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Ivanka in Slavko Mezgec 

Ankaran 09.30 + iz družin Toškan in Kuzma 

Valdoltra 11.00 + iz družin Volk in Zlobec 
 

8. februar 2015 

5. NEDELJA MED LETOM 

Hvaležni smo Bogu, da imamo 
zdravje in prosimo za tiste, ki 
trpijo v bolezni. Tudi trpljenje 
ima vrednost. Učimo se, da ga 
bomo znali darovati kot naš 
prispevek pri odrešenju sveta. 

Hvala gospodu Jakobu Trčku za 
današnji obisk, daritev svete 
maše in spodbudne besede. 

Po veselem in živahnem 
praznovanju sv. Janeza Boska v 
soboto 31. januarja smo 
napravili malo predaha, jutri pa 
je spet reden verouk. 

Jutri po sveti maši srečanje žup-
nijskega pastoralnega sveta. 
1. marca bo izbor novih članov 
ŽPS; molimo v ta namen in 
razmišljajmo, kdo bi lahko 
najboljše opravljal to nalogo. 

V torek sestanek Karitas. 

V sredo je spomin Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. 

Prihodnjo nedeljo je ob 15h v Črnem Kalu maša in blagoslov za zaročence in zakonce ob 
godu sv. Valentina. 

Skavti bodo prihodnji vikend na zimovanju. 

V petek smo pokopali Antona Matahlija iz Ankarana. Naj mu Bog povrne, kar je v življenju 
dobrega storil. 

Priporočamo se vaši velikodušnosti za prispevke, da bi ob slavju obletnic župnije 14. junija 
lahko že imeli zvonove. Darujmo tudi svoje trpljenje in molitve za našo župnijo. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


