
 

23. februar 2020 

7. NEDELJA MED LETOM 
 Božji Duh prebiva v nas. Božja 
podoba smo. Živimo v ljubezni 
do Boga in bližnjega, slavimo 
Boga in se mu zahvaljujmo. 

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 sredo je pepelnica, začetek 
postnega časa. Ta dan je strogi 
post, kar pomeni, da se le enkrat 
na dan do sitega najemo. Vabljeni 
k spokornemu obredu pepeljenja. 

Ob petkih v postnem času je ob 
18.30 v župnijski cerkvi križev pot. 

Na drugo postno nedeljo, 
8. marca, ob 15.00 uri križev 
pot v naravi. 

V postnem času poglobimo du-
hovno življenje in sledimo tudi  
pobudam in predlogom Karitas.   

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

Družina še vabi nove naročnike. Vzemite in berite reviji Don Bosko in Prijatelj. 

V tem tednu se je vrnil h Gospodu duhovnik Franc Bole, ustanovitelj revije in založbe Ognjišče ter 
Radia Ognjišče in Slovenske Karitas. Hvaležnost mu dolguje tudi naša župnija, še posebej za čas, 
ko se je gradila župnijska cerkev. 

Vabljeni, da bi pri sveti maši skupaj molili tudi po vaših namenih. 

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

23. februar | nedelja  7. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Danko Zdravje, obl. 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + starši Šijanec in Matoša 

24. februar | ponedeljek  SV. MATIJA, APOSTOL 

Ankaran  19.00 v zahvalo za dar življenja 
  za naše rajne (42) 

25. februar | torek  sv. Alojzij Versiglia, šk., Kalist Caravario, duh., mučenca 

Valdoltra  16.00 + Jožica Černigoj 

Ankaran  19.00 za naše rajne (43) 

26. februar | sreda  PEPELNICA – ZAČETEK POSTNEGA ČASA 

Ankaran  19.00 + Agata Jerman, obl. 
  + Leopold Bandelj, + Karmela Angelini, + sorodniki 

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

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

28. februar | petek  sv. Roman, opat 

Sv. Brida  18.00 + Ljuba Tomić, obl. 

Ankaran  18.30 križev pot 

Ankaran  19.00 po namenu 

29. februar | sobota  prestopni dan 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj, 30. dan 
  + Viljem Cupin in vsi + iz družine Cupin 

1. marec | nedelja  1. POSTNA NEDELJA 

Sv. Brida  08.00 + starši Frančiška in Mihael Nadoh 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra  11.00 + Jožica Černigoj 
 


