
 

11. februar 2018 

6. NEDELJA MED LETOM – svetovni dan bolnikov 
 Veselje v Gospodu je naša moč! 
Veselimo se, ker smo odrešeni, 
ker smo prijatelji z Bogom in 
med seboj. Veselimo se, ker 
Bog ozdravlja dušo in telo. 

V ponedeljek in sredo je 
verouk po urniku. 

V ponedeljek sestanek Karitas. 

V sredo, na pepelnico, s 
spokornim obredom pepeljenja 
začenjamo postni čas. Vabljeni k 
sveti maši v župnijsko cerkev ob 
19.00. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

V petek je pol ure pred sveto 
mašo v župnijski cerkvi molitev 
križevega pota. 

Pridružimo se osebnim in 
skupnim pobudam za postni 

čas, skrbimo za post, molitev in miloščino in že zdaj mislimo na srečanje z Jezusom v 
zakramentu sprave. 

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja. Odpeljali so že drugi kontejner. Z zbranimi sredstvi 
bomo pomagali dvema otrokoma v Ugandi v Afriki. 

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

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

11. februar | nedelja  6. nedelja med letom – svetovni dan bolnikov 

Sv. Brida 08.00 + Verginia Ražman 

Ankaran 09.30 + Mihael Celcer 

Valdoltra 11.00 v čast Lurški Materi Božji za zdravje 

12. februar | ponedeljek  sv. Feliks, opat 

Ankaran 19.00 + Jože in Elizabeta Šijanec, + sestra Marija 

13. februar | torek  sv. Kristina Spoletska, vdova 

Valdoltra 17.00 v zahvalo, za zdravje 

Ankaran 19.00 + Ernest Bevc, obl. 

14. februar | sreda  PEPELNICA 

Ankaran 19.00 za naše rajne (27) 

15. februar | četrtek  sv. Klavdij, redovnik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za Božji blagoslov 

16. februar | petek  bl. Julijana Koprska, mučenka 

Valdoltra 17.00 v zahvalo Bogu očetu za + mamo in + Majdo 

Ankaran 18.30 križev pot 

Ankaran 19.00 za zdravje in blagoslov 

17. februar | sobota  sv. Silvin, škof 

Ankaran 19.00 za naše rajne (28) 

18. februar | nedelja  1. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Milena in starši Semenič 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 za zdravje mame Marije, za zdravje družine Pišek 
 


