
 

18. februar 2018 

1. POSTNA NEDELJA 
 Veselimo se daru odrešenja: 
Jezus nam vrača usklajenost s 
Stvarnikom, s stvarstvom in s 
samimi seboj. Ne pustimo se 
zavajati vabam, ki bi nas 
oddaljile od Boga. 

Ker so zimske počitnice, ta 
teden ni verouka. 

Danes ob 15.00 uri je v Črnem 
Kalu sveta maša in blagoslov 
za pare ob godu sv. Valentina. 

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

Prihodnjo nedeljo ob 15.00 uri 
vabljeni h križevemu potu v 
naravi. Začetek in zaključek v  
župnijski cerkvi. 

Pridružimo se osebnim in 
skupnim pobudam za postni 
čas, skrbimo za post, molitev 
in dobra dela in že zdaj 

mislimo na srečanje z Jezusom v zakramentu sprave. Postni čas so velike duhovne vaje za 
Cerkev in vsakega posameznika, zato se trudimo, da bi ga preživljali v zbranosti. 

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. 

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 

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

Ankaran 19.00 za naše rajne (29) 

20. februar | torek  sv. Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za zdravje 

21. februar | sreda  sv. Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 + Nada Raspor, 7. dan 

22. februar | četrtek  SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

Sv. Brida 17.00 + Verginia Ražman, 30. dan 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 v čast Materi Božji s prošnjo za pomoč 

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

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 18.30 križev pot 

Ankaran 19.00 za zdravje 

24. februar | sobota  SV. MATIJA, APOSTOL 

Ankaran 19.00 + Drago Bubnič, obl. 
  + Dragica Raduha 

25. februar | nedelja  2. postna nedelja 

Sv. Brida 08.00 + Danko Zdravje, obl. 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + Rafael Volk 
 


