4. februar 2018
5. NEDELJA MED LETOM – PRAZNOVANJE SV. JANEZA BOSKA
4. februar | nedelja 5. nedelja m. l. – praznovanje sv. Janeza Boska
Sv. Brida
08.00 po namenu
Ankaran
09.30 + Marija Boštjančič, obl.
Valdoltra
11.00 Ivana Vukšinić in družina
5. februar | ponedeljek sv. Agata, devica, mučenka
Ankaran
19.00 po namenu
6. februar | torek sv. Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski muč.
Valdoltra
17.00 za verne duše v vicah
Ankaran
19.00 + Andrej in Terezija Matoša; + sestra Marija
7. februar | sreda sv. Rihard, kralj
Ankaran
19.00 + Anica in Nina Tačič
8. februar | četrtek sv. Jožefina Bakhita, redovnica – Prešernov dan
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za zdravje
za naše rajne (26)
9. februar | petek sv. Apolonija, devica, mučenka
Valdoltra
17.00 + Edvard Primc
Ankaran
19.00 + Cvetka in Viljem Cupin
10. februar | sobota sv. Sholastika, devica, redovnica
Sv. Brida
17.00 + Jože Marinič, 30. dan
Ankaran
19.00 + Sonja Kovač ob r. d.
11. februar | nedelja 6. nedelja med letom – svetovni dan bolnikov
Sv. Brida
08.00 + Verginia Ražman
Ankaran
09.30 + Mihael Celcer
Valdoltra
11.00 v čast Lurški Materi Božji za zdravje

Jezus
je
dobri
pastir.
Navdihuje nas po svetnikih,
naših nebeških prijateljih, da
mu po njihovem zgledu
sledimo. Priporočamo se sv.
Janezu Bosku, očetu, učitelju
in prijatelju mladih.
V ponedeljek in sredo je
verouk po urniku.
V sredo, 31. januarja, smo v
okviru
sodelovanja
pri
slovenskem svetopisemskem
maratonu po maši prebrali
evangelij po Marku.
V soboto, 3. februarja, smo
imeli oratorijski dan ob
prazniku sv. Janeza Boska.
Hvala
animatorjem
in
pomočnikomza pripravo in
izvedbo, pa tudi staršem za
potrpežljivost.

Prvi kontejner za papir je oddan, Karitas vabi še naprej k sodelovanju.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

