
 

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 

16. februar – ponedeljek  Julijana Koprska, mučenka 

Ankaran 19.00 + Vera Bukovič, 30. dan 

17. februar – torek Aleš, redovni ustanovitelj 

Valdoltra 17.00 + Žarko Železnik 

Ankaran 19.00 + Alojzija Kadivec 

18. februar – sreda PEPELNICA – začetek postnega časa, post 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc, pogrebna 

19. februar – četrtek Konrad iz Piacenze, spokornik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 + Alen Mlekuš 

20. februar – petek Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka 

Valdoltra 17.00 za župljane 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc, 7. dan 

21. februar – sobota Irena Rimska, devica 

Ankaran 19.00 + Sergio Petronio, obl. 

22. februar – nedelja 1. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Danko Zdravje, obl.; v zahvalo 

Ankaran 09.30 + Katarina Črnilogar, + Frančiška Mirković 

Valdoltra 11.00 + Avgust Kastelic in po namenu 
 

15. februar 2015 

6. NEDELJA MED LETOM 

Bog ima moč ozdravljanja. 
Očiščuje naše telo, še bolj pa 
našo notranjost. Zaupajmo, da 
nas more očistiti in sodelujmo 
z njegovimi darovi. 

Jutri po sveti maši je sestanek za 
starše prvoobhajancev. 

V sredo je pepelnica, prvi dan 
postnega časa. Med sveto 
mašo bomo opravili spokorni 
obred, pepeljenje. Vabljeni. Ta 
dan je tudi strogi post, ko se ne 
le zdržimo od mesa, pač pa 
tudi samo enkrat na dan do 
sitega najemo. 

V nedeljo 1. marca bo izbor 
novih članov ŽPS; molimo v ta 
namen in razmišljajmo, kdo bi 
lahko najboljše opravljal to 
nalogo. 

Dotrpel je in prešel v Božje naročje Ernest Bevc iz Ankarana. Pogreb bo v sredo. Naj se 
veseli v občestvu svetih. 

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. 


