
 

6. februar 2022 

5. NEDELJA MED LETOM 
 Bog nas kliče v trenutkih našega 
vsakdanjega življenja. Ne ozira se 
na naš občutek nevrednosti. Kaže 
nam široka obzorja povezanosti z 
Bogom in bližnjimi in nas vabi k 
velikodušnosti. 

Skrbno upoštevajmo ukrepe za 
varovanje zdravja. 

SVETA MAŠA V ŽUPNIJSKI 
CERKVI JE OB NEDELJAH 
OB 10.00 IN 11.30 URI. 

Ob četrtkih je od 18.00 ure mož-
nost prejema zakramenta sprave. 

Verouk v ponedeljek, 7. februarja, 
ker ni pouka v šoli, odpade. V sredo, 
9. februarja po urniku. Učimo se o 
naši veri, poleg tega skrbimo tudi za 
bogoslužje in molitev doma. Skozi 
bogoslužno leto nas vodi liturgični 
zvezek. 

Praznujmo praznik naše kulture z vzgojo za lepo, hranimo se z vsebinami, ki gradijo. 

V petek je god Lurške Matere Božje in 30. svetovni dan bolnikov. Molimo za vse bolne in 
trpeče in jim izkažimo pozornost. Zavedajmo se vrednosti zakramentov, ki krepijo naše 
krščansko življenje, svete evharistije, spovedin in bolniškega maziljenja. 

Vabljeni, da bi pri svetih mašah skupaj molili tudi po vaših namenih. 

Poglejmo okoli sebe, o stiski se ne obotavljajmo obvestiti Karitas. 

Kot župnijsko občestvo ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za 
vse prejete darove in prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Molimo za nove duhovne poklice. 
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Sv. Brida  08.00 za blagoslov družine 

Ankaran  10.00 + Ljubomira in Jožef Semič 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 

7. februar | ponedeljek  sv. Rihard, kralj 

Ankaran  19.00 + Ivan Valčič, obl. 

8. februar | torek  sv. Jožefina Bakhita, sužnja – Prešernov dan 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj, obl. 

9. februar | sreda  sv. Apolonija, devica, mučenka 

Ankaran  19.00 + Jože in Marinka Gregorič 
  + nona Ana, + Joško Valčič 

10. februar | četrtek  sv. Sholastika, devica, redovnica  

Sv. Brida 17.00 + Gregor Lorbek, 7. dan 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + nečak Tone Ačko 

11. februar | petek  Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov 

Ankaran  19.00 + iz družine Petaci 

12. februar | sobota  sv. Feliks, opat 

Ankaran  19.00 za naše rajne (12) 
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Sv. Brida  08.00 + Djafer Krasniči 

Ankaran  10.00 + Justa, obl., in Aleksander Stibilj  

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


