
 

21. februar 2016 

2. POSTNA NEDELJA SVETO LETO USMILJENJA 
Spomin na velika Božja dela v 
našem življenju naj nam 
pomaga odpirati srce za dar 
Božjega usmijenja. 

Popoldne ob 15.00 uri vabljeni 
h križevemu potu. Začnemo v 
cerkvi in gremo v naravo. 

Jutri je sestanek za starše 
prvoobhajancev. Vabljeni ob 
19.00 k sveti maši. 

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

Vabljeni k pripravi oljčnih vejic 
za župnije v notranjosti. 
Urediti in razdeliti jih je treba v 
tednu od 6. do 12. marca. Več 
informacij pri ključarjih. 

Od petka 11. do sobote 12. 3. bomo molili pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu in se 
tako pridružili pobudi papeža Frančiška »24 ur za Gospoda«. 

V soboto 19. 3. bomo v svetem letu usmiljenja romali v našo stolnico. 

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. 

Veroučenci 7. in 8. razreda, ki se odločajo za prejem zakramenta svete birme, gredo od 4. do 
6. 3. na duhovni vikend. Priporočamo jih v molitev, pa tudi v solidarnost s hrano ali drugače. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 

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 

22. februar | ponedeljek  SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

Ankaran 19.00 za župljane 

23. februar | torek  sv. Polikarp, škof, mučenec 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

24. februar | sreda  SV. MATIJA, APOSTOL, spomin Marije Pomočnice 

Ankaran 19.00 + Viktorija Pohlen 

25. februar | četrtek  sv. Alojzij Versiglia in Kalist Caravario, muč. 

Ankaran 19.00 - 

26. februar | petek  sv. Aleksander (Branko), škof 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

27. februar | sobota  sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik 

Ankaran 19.00 + starši Bandelj in Angelini ter sorodniki 

28. februar | nedelja  3. postna nedelja 

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

Ankaran 09.30 + Franica Saksida ob r.d. 

Valdoltra 11.00 Dražen Vukšinić in družina 
 


