
 

9. februar 2020 

5. NEDELJA MED LETOM – SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
 Ob Jezusu, ki razsvetljuje našo 
pot, postanimo tudi mi luč in sol 
za svet. Bodimo modri, pogumni 
in zvesti pričevalci Odrešenika. 

Verouk po urniku. Krščansko 
življenje se poleg verouka do-
polnjuje še z bogoslužjem v 
cerkvi in molitvijo doma. Naj bo 
v pomoč liturgični zvezek in list z 
nedeljsko Božjo besedo. 

V ponedeljek sestanek Karitas. 

V torek, na god Lurške Matere 
Božje je svetovni dan bolnikov. 
Letos je vodilna misel: »Pridite k 
meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, 
in jaz vam bom dal počitek (Mt 
11,28).« Ta dan naj zaznamuje 
naša večja pozornost do bolnikov 
in trpečih. K temu spodbujajmo 
tudi tiste, ki so blizu bolnikom in 
vsem, ki zanje skrbijo. Pozornost in 

hvaležnost pa pokažimo v teh dneh tudi do vseh zaposlenih v zdravstvu in v drugih ustanovah. Skrbimo, 
da bodo naši bolni deležni tudi duhovnih sredstev za zdravljenje, to je zakramentov svete spovedi, 
bolniškega maziljenja in obhajila. 

V večno življenje je okrepljena z zakramenti in pospremljena z molitvijo domačih in župnijske skupnosti 
odšla Jožica Černigoj. Naj ji Bog obilno povrne za vse dobro, kar je v življenju storila, velika zahvala pa 
tudi v imenu župnije za vso dolgoletno skrb za našo cerkev. 

Družina vabi nove naročnike. Če izpolnite naročilnico za tri brezplačne izvode, podarjajo knjižico 
kuharskih receptov župnika Marka Čižmana. Vzemite in berite revijo Don Bosko in Prijatelj. 

Danes ob 15.00 je na Rakovniku v Ljubljani srečanje mladinskih pevskih zborov. 

Sporočite, kdaj vam najbolj ustreza srečanje za blagoslov doma in družine. 

Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k 
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi. 

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

9. februar | nedelja  5. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + brat Peter in svakinja Stojanka Pujić 

Ankaran  09.30 + Oskar Bajt ob. r.d. 

Valdoltra  11.00 za žive in pokojne župljane 

10. februar | ponedeljek  sv. Sholastika, redovnica 

Ankaran  19.00 + Frančiška Jenkole 

11. februar | torek  Lurška Mati Božja – SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

Valdoltra  16.00 v č. Lurški M.B. za zdravje Jolande in Marije 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj, 7. dan 

12. februar | sreda  sv. Feliks, opat 

Ankaran  19.00 za naše rajne (32) 

13. februar | četrtek  sv. Kristina Spoletska, vdova 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Ernest Bevc, obl. 
  za naše rajne (33) 

14. februar | petek  sv. Valentin, duhovnik, mučenec 

Sv. Brida  18.00 + Marija Kraš 

Ankaran  19.00 za naše rajne (34) 

15. februar | sobota  sv. Klavdij, redovnik 

Ankaran  19.00 za naše rajne (35, 36) 

16. februar | nedelja  6. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Jožica Černigoj 

Valdoltra  11.00 za duše v vicah 
 


