
 

5. februar 2017 

5. NEDELJA MED LETOM – praznovanje sv. Janeza Boska  
"Družina smo! Vsaka hiša, šola 
življenja in ljubezni." To je 
vodilna misel za letošnje leto, 
ki nam jo je dal don Boskov 
naslednik. Živimo z veseljem v 
domačih družinah in se 
trudimo za družino župnij, 
našo skupnost. 

Praznujemo sv. Janeza Boska, 
svetnika, velikega prijatelja, 
očeta in učitelja mladine in 
ustanovitelja salezijancev. Po 
sveti maši otroci nadaljujejo z 
igrami in še čim zanimivem. 

V sredo je Prešernov dan, 
državni praznik, ko ni pouka, 
zato ta dan tudi ni verouka. 

V soboto je spomin Lurške 
Matere Božje in svetovni dan 
bolnikov. Skupaj z Marijo se 
zahvaljujemo za velike reči, ki 
jih je storil Vsemogočni. 

Jutri ob 19.00 je pri Sv. Ani v Kopru kateheza meseca z naslovom Sprejemanje in darovanje. 

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

Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca. 

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

5. februar | nedelja  5. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 09.30 + Marija Boštjančič, obl. 

Valdoltra 11.00 Ivana Vukšinič in družina 

6. februar | ponedeljek  sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci 

Ankaran 19.00 + Marija in Izidor Gluhak 

7. februar | torek  sv. Nikoleta, redovnica 

Valdoltra 17.00 za naše rajne (31) 

Ankaran 19.00 + Marija Pavlič 

8. februar | sreda  sv. Jožefina Bakhita, redovnica – Prešernov dan 

Ankaran 19.00 za rajne salezijance 
  za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

9. februar | četrtek  sv. Apolonija, mučenka 

Sv. Brida 17.00 + Danilo Samsa, 30. dan 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + Pavlina Bordon 

10. februar | petek  sv. Sholastika, redovnica  

Valdoltra 17.00 za naše rajne (32) 

Ankaran 19.00 + Cvetka Cupin in vsi + iz družine Cupin s Škofij 

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

Ankaran 19.00 + Terezija Kalizan, 30. dan 

12. februar | nedelja  6. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran 09.30 + Ljubomira Semič 

Valdoltra 11.00 v čast Lurški Materi Božji s prošnjo za zdravje 
 


