
 

15. januar 2017 

2. NEDELJA MED LETOM  
Luč, ki razsvetljuje srca, je 
zasijala, Jezus, Odrešenik, je 
med nami, veselimo se 
njegovih darov. 

Verouk poteka po urniku. 
Bogoslužni zvezek je v pomoč 
tako veroučencem kot tudi 
staršem. 

Od 18. do 25. januarja je teden 
molitve za edinost kristjanov. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

Od 25. do 21. januarja bo potekal 
svetopisemski maraton. V sredo 
25. 1. bomo po sveti maši brali 
Matejev evangelij. Tudi sicer 
vzemimo v roke Božjo besedo v 
svetem pismu! 

V tem mesecu se še posebej 
priporočamo svetniku, vzgojite-
lju, učitelju in prijatelju mladih 
sv. Janezu Bosku. 

Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska vabita učence in njihove starše na dan odprtih vrat 
v soboto 21. januarja 2017. Predstavili bodo življenje v šoli in domu. Program se začne ob 
10.00 in zaključi s prireditvijo, ki bo predvidoma do 12.30. 

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih 
je prejel. 

V večno življenje so odšli Danilo Samsa iz Kolombana ter Milan Paluza in Terezija Kalizan iz 
Ankarana. Naj jim Bog povrne za vse dobro. 

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

 

15. januar | nedelja  2. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Slemenjak, Drlink in Hajdinjak 

Ankaran 09.30 + iz družine Germ 

Valdoltra 11.00 za žive in pokojne župljane 

16. januar | ponedeljek  sv. Berard in drugi maroški mučenci 

Sv. Brida 17.00 + Danilo Samsa, 7. dan 

Ankaran 19.00 + Anton Kavčnik 

17. januar | torek  sv. Anton, puščavnik, opat 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Anton Ceglar  

18. januar | sreda  sv. Marjeta Ogrska, red. - teden molitve za edinost kristjanov 

Ankaran 19.00 + Ivan Prelec, 30. dan 
  + Mario Angelini 

19. januar | četrtek  sv. Makarij, opat – molitev za edinost kristjanov 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 za dobro pamet in Božji blagoslov 

20. januar | petek  sv. Fabijan in Sebastijan, muč. – molitev za edinost kristjanov  

Valdoltra 17.00 + Tilka in Oskar Fritz 

Ankaran 19.00 + Terezija Kalizan, 7. dan 

21. januar | sobota  sv. Neža (Janja), mučenka - molitev za edinost kristjanov 

Ankaran 19.00 za naše rajne (25) 

22. januar | nedelja  3. nedelja med letom – molitev za edinost kristjanov 

Sv. Brida 08.00 + Franc Kolenko, obl. 

Ankaran 09.30 + Mihael Celcer 

Valdoltra 11.00 za žive in pokojne župljane 
 


