
 

7. februar | nedelja  5. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Anton Likar 

Ankaran 09.30 v zahvalo za vse dobro 

Valdoltra 11.00 Ivana Vukšinić in družina 

8. februar | ponedeljek  sv. Jožefina Bakhita              Prešernov dan 

Ankaran 19.00 + iz družin Toškan in Kuzma 

9. februar | torek  sv. Apolonija, devica, mučenka 

Valdoltra 17.00 + iz družin Bregar in Zajc 

Ankaran 19.00 + Bogomir Lesnik, obl. 

10. februar | sreda  PEPELNICA, začetek postnega časa 

Ankaran 19.00 + Tilka in Srečko Oman 
  + Cvetka in Vilijem Cupin 

11. februar | četrtek  Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 

Ankaran 19.00 + iz družin Boštjančič in Pavalec 

12. februar | petek  sv. Feliks, opat 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 za župljane 

13. februar | sobota  sv. Kristina Spoletska, vdova 

Ankaran 19.00 + Stanislava Vadnjal, 30. dan 
  + Drago Bubnič, 30. dan 

14. februar | nedelja  1. postna nedelja, sv. Valentin, duhovnik, mučenec 

Sv. Brida 08.00 za Marijino varstvo 

Ankaran 09.30 + Marija Boštjančič, obl. 

Valdoltra 11.00 v čast lurški Materi Božji s prošnjo za zdravje 
 

7. februar 2016 

5. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Ne bojmo se! Božja beseda je 
živa in učinkovita, je tista, ki 
more rešiti naše duše. 
Usmiljeni Bog nas kliče, da bi 
se veselili daru odpuščanja in 
skupaj z njim odreševali svet. 

Jutri je državni praznik 
Prešernov dan. Kako skrbimo 
za srčno in narodno kulturo? 

V sredo je pepelnica, prvi dan 
postnega časa. Ta dan je strogi 
post, pri sveti maši pa nas bo 
znamenje pepela spomnilo na 
našo minljivost in potrebnost 
spreobrnjenja. 

V postnem času bomo ob 
petkih na začetku svete maše 
molili križev pot. 

Za postno dobro delo župnije 
smo vabljeni, da se pridružimo 
pobudi Karitas v skrbi za otroke. 

Vabljeni k sodelovanju pri vzdrževanju in čiščenju naših cerkva. Zahvala vsem, ki se 
požrtvovalno že leta trudite za lepoto Božje hiše. Veliko lažje bo vse opraviti, če si bomo 
delo porazdelili med seboj. 

Zadnji konec tedna v februarju in prva dva v marcu je duhovni vikend za osnovnošolce in 
srednješolce v Želimljem. Mladi vabljeni na postne duhovne vaje. Več informacij na spletu. 

Molimo za naše otroke in mlade, posebno za tiste, ki se pripravljajo na srečanje z Jezusom v 
svetem obhajilu in pri birmi. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


