
 

24. februar 2019 

7. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nas je prvi ljubil. On nas 
ozdravlja in rešuje. V njegovi 
moči moremo ljubiti naše 
bližnje in jim tudi odpuščati. 
Prinašajmo molitve za naše 
bližnje pred Boga. 

Med šolskimi počitnicami tudi 
verouka ni. Bogoslužje v cerkvi in 
molitev doma pa je na voljo ves 
čas. Naj bo v pomoč liturgični 
zvezek in list z nedeljsko Božjo 
besedo. Molimo za naše 
veroučence in katehete. 

V kapeli v bolnišnici v Valdoltri je 
sveta maša ob torkih in petkih ob 
16.00 uri. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu; obisk bolnikov. 

Karitas vabi k zbiranju papirja 
za pomoč otrokom v misijonu 
v Ugandi. 

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

V večno življenje je odšla Jelena Frankovič iz Hrvatinov. Bog naj jo dobrotno sprejme k sebi. 

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih. 

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

24. februar | nedelja  7. NEDELJA MED LETOM – sv. Matija, apostol 

Sv. Brida  08.00 + Danko Zdravje, obl. 

Ankaran  09.30 v zahvalo za dar življenja 

Valdoltra  11.00 + Rafael Volk 

25. februar | ponedeljek  SV. ALOJZIJ VERSIGLIA IN KALIST CARAVARIO, MUČ. 

Ankaran  19.00 za žive in pokojne župljane 
  za naše rajne (34) 

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

Valdoltra  16.00 - 

Ankaran  19.00 za zdravje telesa, duše in duha 

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

Ankaran  19.00 za naše rajne (35, 36) 

28. februar | četrtek  sv. Roman, opat 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za naše rajne (37) 

1. marec | petek  sv. Albin (Zorko), škof – prvi petek 

Valdoltra  16.00 za naše rajne (38) 

Ankaran  19.00 za naše rajne (39) 

2. marec | sobota  sv. Neža Praška, redovnica – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Jakob Šijanec, 30. dan 
  za naše rajne (40) 

3. marec | nedelja  8. NEDELJA MED LETOM 

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

Ankaran  09.30 + Viljem Cupin in drugi + iz družine Cupin 

Valdoltra  11.00 + Helena in Drago Gantar 
 


