
 

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 

23. februar – ponedeljek  Polikarp, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 + Vera Bukovič 
   v čast Svetemu Duhu za naše voditelje 

24. februar – torek MATIJA, APOSTOL – spomin Marije Pomočnice 

Valdoltra 17.00 + Alen Mlekuš 

Ankaran 19.00 v zahvalo za zdravje in Božje varstvo 

25. februar – sreda Tarazij, carigrajski patriarh 

Sv. Brida 17.00 + Dino in Elvira Opara, obl. 

Ankaran 19.00 - 

26. februar – četrtek Aleksander (Branko), škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 + starši Bandelj in sorodniki 

27. februar – petek Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik 

Valdoltra 17.00 + Ivan Djeneš 

Ankaran 19.00 v čast Svetemu Duhu 

28. februar – sobota Roman, opat – spomin sv. Janeza Boska 

Ankaran 19.00 po namenu 
   za župljane 

1. marec – nedelja 2. postna nedelja – izbiranje članov ŽPS 

Sv. Brida 08.00 + Ivan Peterle, + starši Belec in Malizan 

Ankaran 09.30 + Franica Saksida ob r.d. 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk 
 

22. februar 2015 

1. POSTNA NEDELJA 

Post molitev in dobra dela. 
Povabljeni smo k duhovnemu 
prizadevanju in približevanju 
skrivnosti našega odrešenja. 

V tem tednu so šolske počitnice 
in torej ni verouka. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

Prihodnjo nedeljo ob 15.00 bo 
križev pot z začetkom v cerkvi 
in nato v naravi. 

V nedeljo 1. marca bo izbor 
novih članov ŽPS; molimo v ta 
namen in razmišljajmo, kdo bi 
lahko najboljše opravljal to 
nalogo. Pravico izbirati ima vsak, 
ki je dopolnil 16 let in prejel krst, 
obhajilo in birmo. Izbran pa je 
lahko poleg zgornjih pogojev 
tisti, ki lahko prejema zakra-
mente. 

Slovenski škofje vabijo k 
molitveni devetdnevnici v čast 

Svetemu Duhu za ohranitev vrednote družine v dneh od 23. februarja do 3. marca 2015. V 
programu Radia Ognjišče bo v času devetdnevnice prenos molitve iz radijske kapele: ob 
5.00 molitev rožnega venca; ob 12.00 molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Kdor le 
more, naj se pridruži molitvi ob napovedanih urah ali pa si izbere svojo uro dneva in moli z 
istim namenom. Vsak dan bomo v ta namen molili po maši. 

Povabljeni k pripravi oljčnih vej za župnije po Sloveniji. 

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. 


