
 

1. februar – nedelja 4. nedelja med letom – praznovanje sv. Janeza Boska 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Srebrnič 

Ankaran 09.30 + Marija Boštjančič, obl. 

Valdoltra 11.00 v čast sv. Janezu Bosku 

2. februar – ponedeljek  JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 

Ankaran 09.30 + Bruno Drioli 

  15.00 (srečanje redovnikov koprske škofije) 

  19.00 za zdravje 

3. februar – torek Blaž, škof, mučenec 

Valdoltra 17.00 za zdravje in bolnike 

Ankaran 19.00 + Anica Valčič, + Sampl in Radojevič 

4. februar – sreda Janez de Britto, redovnik, mučenec 

Ankaran 19.00 + Pavlina Bordon, 30. dan 

5. februar – četrtek Agata, devica, mučenka 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 + Bogomir Lesnik 

6. februar – petek Pavel Miki, duh. in dr. jap. muč. - prvi petek 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za župljane 

7. februar – sobota Rihard, kralj – prva sobota 

Ankaran 19.00 + Laura Viola, roj. Krmac 

8. februar – nedelja 5. nedelja med letom – Prešernov dan 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo 

Ankaran 09.30 + Cvetka Cupin in + iz družine Cupin (Škofije) 

Valdoltra 11.00 Ivana Vukšinič in družina 
 

1. februar 2015 

4. NEDELJA MED LETOM – PRAZNOVANJE SV. JANEZA BOSKA 

»Za vas živim!« je vzklik 
svetega Janeza Boska svojim 
fantom in geslo praznovanja 
200-letnice njegovega rojstva, 
ki bo 16. avgusta letos. Še 
naprej se priporočajmo očetu, 
učitelju in prijatelju mladih, ki 
prejemajo vzgojo, pa tudi vseh 
vzgojiteljev. 

Hvala gospodu inšpektorju 
Janezu Potočniku, da je 
praznoval z nami danes, kot 
tudi že sinoči ob škofu Juriju. 
Danes od nekdanjih župnikov v 
spomin jemljemo prvega 
župnika, že pokojnega Franca 
Stritarja. Prihodnjo nedeljo bo 
med nami gospod Jakob Trček, 
župnik od 2006 do 2010. 

Hvala vsem, ki ste včeraj, na 
dan 50-letnice razglasitve 
ustanovitve naše župnije ali 

danes molili pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu, hvala vsem, ki ste za včeraj 
popoldne pripravili oratorijski dan z don Boskom. Za otroke je bilo doživetje razgibano, 
pevsko in tudi z mislijo na Jezusa v molitvi. 2., 3. in 4. februarja ni verouka. 

Jutri je praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Svete maše bodo ob 9.30, 15.00 in 19.00. 
Popoldne bo pri nas srečanje redovnikov v koprski škofiji ob dnevu posvečenega življenja. 
Vabljeni k molitvi za redovnike. 

Petek in sobota sta prva v mesecu, v četrtek in petek obisk bolnikov. 

Priporočamo se vaši velikodušnosti za prispevke, da bi ob slavju obletnic župnije 14. junija 
lahko že imeli zvonove. Darujmo tudi svoje trpljenje in molitve za našo župnijo. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


