
 

12. februar 2017 

6. NEDELJA MED LETOM – svetovni dan bolnikov  
Še posebej, če doživimo 
ozdravljenje od bolezni, nam 
iz srca privre hvaležnost Bogu 
in čudenje nad njegovimi deli 
skupaj z Marijo: »Velike reči 
mi je storil Vsemogočni…«, kar 
je glavna misel letošnjega 
svetovnega dneva bolnikov. 
Zahvaljujmo se Bogu tudi, ko 
prejmemo zdravje srca in 
duše. 

V torek sestanek Karitas. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

Prihodnjo nedeljo bodo ob 
dnevu spomina pri sveti maši 
sodelovali skavti. 

Vabljeni k sodelovanju pri 
dejavnostih župnije vsak po 
svojih sposobnostih in 
darovih, ki jih je prejel. 

Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca. 

Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik. 

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. 

12. februar | nedelja  6. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 09.30 + Ljubomira Semič 

Valdoltra 11.00 v čast Lurški Materi Božji s prošnjo za zdravje 

13. februar | ponedeljek  sv. Kristina Spoletska, vdova 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc, obl. 
  + Boris Mavrič 

14. februar | torek  sv. Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (33) 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič 

15. februar | sreda  sv. Klavdij, redovnik 

Ankaran 19.00 po namenu 

16. februar | četrtek  bl. Julijana Koprska, mučenka 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Julka in Marjan Galjanič 

17. februar | petek  sv. Silvin, škof  

Valdoltra 17.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

Ankaran 19.00 + iz družin Pavalec in Boštjančič 

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

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 
  za srečno operacijo, okrevanje in varstvo Matere Božje 
19. februar | nedelja  7. nedelja med letom – skavti, dan spomina 

Sv. Brida 08.00 + Danko Zdravje, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk 
 


