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26. januar | nedelja 3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 za blagoslov in razumevanje
Valdoltra
11.00 + Stanko Pavletič
27. januar | ponedeljek sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
Ankaran
19.00 za naše rajne (23)
+ Stanko Pavletič
28. januar | torek sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
Valdoltra
16.00 + Stanko Pavletič
Ankaran
19.00 za naše rajne (24)
29. januar | sreda sv. Valerij, škof
Ankaran
19.00 za naše rajne (25)
+ Stanko Pavletič
30. januar | četrtek sv. Martina, mučenka
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 za blagoslov in varstvo v družini
+ Stanko Pavletič
31. januar | petek SV. JANEZ BOSKO, USTANOVITELJ SALEZIJANCEV
Sv. Brida
18.00 Ankaran
19.00 za naše rajne (26)
1. februar | sobota sv. Brigita Irska, opatinja
Ankaran
19.00 + Roman in Mercedes Srebrnič
za naše rajne (27)
2. februar | nedelja JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA
Sv. Brida
08.00 + Zvonko Bobanović ob r.d., + starši Bobanović
Ankaran
09.30 + Marija Boštjančič, obl.
Valdoltra
11.00 v zahvalo

Božja beseda je luč, ki razsvetljuje pot našim korakom. Ne bojmo
se, saj se nam na poti pridružuje
Jezus, ki razlaga sveto pismo in
se nam daje kot kruh življenja.
Verouk po urniku. Krščansko
življenje se poleg verouka dopolnjuje še z bogoslužjem v
cerkvi in molitvijo doma. Naj bo
v pomoč liturgični zvezek in list z
nedeljsko Božjo besedo.
V ponedeljek je god ustanoviteljice sester uršulink, sv.
Angele Merici.
V petek je praznik svetnika
vzgojitelja, ustanovitelja salezijanske družine, sv. Janeza Boska.
V petek je zvečer v Bertokih
obalno srečanje mladih.
V soboto, 1. februarja, bo Don
Boskov oratorijski dan za
otroke. Zbiranje od 8.00 do
9.00, zaključek ob 15.00.

Prihodnjo nedeljo je praznik Jezusovega darovanja v templju, svečnica. Pri sveti maši bodo
sodelovali mladi in otroci in počastili tudi sv. Janeza Boska.
V nedeljo, 9. februarja, popoldne bo na Rakovniku v Ljubljani srečanje mladinskih pevskih zborov.
Sporočite, kdaj vam najbolj ustreza srečanje za blagoslov doma in družine.
Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k
zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

