
 

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 

1. februar | ponedeljek  sv. Brigita Irska, opatinja 

Ankaran 19.00 po namenu 

2. februar | torek  JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 

Ankaran 9.30 + Anica Valčič, + iz družin Sampl in Radivojević 

Valdoltra 17.00 + Pavlina Bordon, obl. 

Ankaran 19.00 + Ivanka in Slavko Mezgec 

3. februar | sreda  sv. Blaž, škof, mučenec 

Ankaran 19.00 po namenu, za župljane 

4. februar | četrtek  sv. Janez de Britto, redovnik 

Ankaran 19.00 + Marija in Josip Benkovič; + Anton in Pavla Babič 

5. februar | petek  sv. Agata, devica, mučenka 

Valdoltra 17.00 za zdravje 

Ankaran 19.00 - 

6. februar | sobota  sv. Pavel Miki, duhovnik idr. japonski mučenci 

Ankaran 19.00 + Katica in Jelena Ečimović 

7. februar | nedelja  5. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + Anton Likar 

Ankaran 09.30 v zahvalo za vse dobro 

Valdoltra 11.00 Ivana Vukšinić in družina 
 

31. januar 2016 

SVETI JANEZ BOSKO SVETO LETO USMILJENJA 
»Skupaj z Jezusom stopajmo 
po poti Duha,« nam za 
letošnje leto vošči vrhovni 
predstojnik salezijancev, don 
Boskov naslednik. Jezus je z 
nami, naj nas vodi. 

Hvala katehistinjam za pripravo 
današnjega praznovanja na don 
Boskovih veroučnih delavnicah, 
prav tako tudi pevcem za 
sodelovanje pri bogoslužju. 

Danes je tudi nedelja svetega 
pisma. Knjigo Božje besede 
večkrat vzemimo v roke. 

V torek je praznik Jezusovega 
darovanja, svečnica in dan 
posvečenega življenja, ko se 
redovniki srečajo s škofi. 

V sredo, na god sv. Blaža, 
bomo prejeli blagoslov grla. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

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

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. 

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. 


