
 

24. januar | nedelja  3. nedelja med letom; Frančišek Saleški, škof 

Sv. Brida 08.00 + Barbara Višaticki, obl. 

Ankaran 09.30 + Mihael Celcer 

Valdoltra 11.00 + iz družine Zlobec 

25. januar | ponedeljek  SPREOBRNITEV AP. PAVLA - mol. za edinost kristjanov 

Ankaran 19.00 + Stanislava Vadnjal, 7. dan 
  + Pavel in Ivanka Kovač 

26. januar | torek  sv.Timotej in Tit, škofa 

Valdoltra 17.00 po namenu 

Ankaran 19.00 + Jože Osterman 

27. januar | sreda  sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink 

Ankaran 19.00 + Milena Hrabar, obl. 
  + Janez Tomažič 

28. januar | četrtek  sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkv. učitelj 

Ankaran 19.00 v čast Materi Božji za zdravje novorojenca 

29. januar | petek  sv. Valerij, škof 

Valdoltra 17.00 v zahvalo 

Ankaran 19.00 za župljane 

30. januar | sobota  sv. Martina, mučenka 

Sv. Brida 17.00 + Giuseppe Fontanot, ob 90. r.d. 

Ankaran 19.00 + Drago Bubnič, 7. dan 

31. januar | nedelja  sv. JANEZ BOSKO, duhovnik, ustanovitelj salezijancev 

Sv. Brida 08.00 + Ivana Šišković in + sorodniki 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 v čast sv. Janezu Bosku 
 

24. januar 2016 

3. NEDELJA MED LETOM SVETO LETO USMILJENJA 
Da bi sprejeli in razumeli 
Božjo besedo in v povezanosti 
z Jezusom postali in ostali 
njegovo skrivnostno telo, 
povezani v edinosti. 

V torek in sredo ob 17.00 don 
Boskove veroučne delavnice. 

Prihodnja nedelja je praznik 
sv. Janeza Boska. Praznovali 
bomo pri sveti maši v župnijski 
cerkvi. Vabljeni tudi ob 15.00 
na Rakovnik v Ljubljano. 

Naslednja nedelja je nedelja 
svetega pisma. Ob 15.00 škof 
Jurij vabi bralce in druge, ki jih 
zanima Božja beseda, na 
srečanje v gimnazijo v Vipavi. 

Vabljeni k sodelovanju pri 
vzdrževanju in čiščenju naših 
cerkva. Zahvala vsem, ki se 

požrtvovalno že leta trudite za lepoto Božje hiše. Veliko lažje bo vse opraviti, če si bomo 
delo porazdelili med seboj. 

V večno sta odšla Stanislava Vadnjal in Drago Bubnič. Naj jima Bog povrne za vse dobro, kar 
sta v življenju storila. 

Vzemimo v roke Božjo besedo v svetem pismu! 

Zadnji konec tedna v februarju in prva dva v marcu je duhovni vikend za osnovnošolce in 
srednješolce v Želimljem. Mladi vabljeni na postne duhovne vaje. Več informacij na spletu. 

Molimo za naše otroke in mlade, posebno za tiste, ki se pripravljajo na srečanje z Jezusom v 
svetem obhajilu in pri birmi. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


