
 

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 

15. februar | ponedeljek  sv. Klavdij, redovnik 

Ankaran 19.00 + Franko in Oktavija Grego 

16. februar | torek  sv. Julijana Koprska, mučenka 

Valdoltra 17.00 živi in + iz družin Miklavec in Ličen 

Ankaran 19.00 za župljane 

17. februar | sreda  sv. Silvin, škof 

Ankaran 19.00 + iz družin Srebrnič in Klinec 

18. februar | četrtek  sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 + iz družin Marinac in Pištan ter Ferran in Grego 

19. februar | petek  sv. Konrad iz Piacenze, spokornik 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za spravo 

20. februar | sobota  bl. Jacinta in Frančišek Marto iz Fatime 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič 
  za zdravje 

21. februar | nedelja  2. postna nedelja 

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

Ankaran 09.30 + Anton Ceglar 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk 

Ankaran 15.00 križev pot v naravi 
 

14. februar 2016 

1. POSTNA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
Vse prejemamo od Boga in on 
je naše pribežališče. Usmilje-
no nas sprejema. Zaupajmo 
mu vsak svoj korak in ga 
prosimo, naj nas hrani in 
opogumlja s svojo večno 
Besedo. 

Popoldne ob 15.00 uri je v 
Črnem Kalu sveta maša ob 
godu sv. Valentina in 
blagoslov parov poročenih in 
tistih, ki se na poroko še 
pripravljajo. V preddverju 
cerkve je majhna razstava 
poročnih vabil. 

Začele so se zimske počitnice 
in tudi počitnice pri verouku. 
V iskanju prijateljstva z Bo-
gom pa v postnem času ni 
premora. Izogibajmo se slabe-
mu in z dobrim razveseljujmo 
Boga, bližnje in sebe. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V petek na začetku svete maše kratek križev pot. 

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

Prihranek od tega čemur se odpovemo v postu, namenimo za otroke, za katere skrbi 
Karitas. Nabiralnik je v preddverju cerkve. 

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. 

Duhovni vikend za osnovnošolce in srednješolce v Želimljem in postne duhovne vaje. 
Vabljeni k molitveni in materialni pomoči za duhovne vaje 7. in 8. razreda v začetku marca. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


