
 

2. februar 2020 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA – SV. JANEZ BOSKO 
 Stojimo pred Gospodom, 
darovani, posvečeni skupaj z 
Jezusom in v njem. Veselje, da 
smo Božji otroci, nas vodi v 
prizadevanju, da smo po zgledu 
sv. Janeza Boska dobri kristjani 
in pošteni državljani. 

Hvala animatorjem za pripravo 
in izvedbo don Boskovega ora-
torijskega dneva, kot tudi za 
sodelovanje pri sveti maši. 

Verouk po urniku. Krščansko 
življenje se poleg verouka do-
polnjuje še z bogoslužjem v 
cerkvi in molitvijo doma. Naj bo 
v pomoč liturgični zvezek in list z 
nedeljsko Božjo besedo. 

V ponedeljek sestanek katehetov. 

V sredo srečanje biblične skupine. 

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

Družina vabi nove naročnike. Če izpolnite naročilnico za tri brezplačne izvode, podarjajo knjižico 
kuharskih receptov župnika Marka Čižmana. 

Berite tudi revijo Don Bosko. 

Prihodnjo nedeljo 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. 

 

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 

3. februar | ponedeljek  sv. Blaž, škof, mučenec – blagoslov grla 

Ankaran  19.00 + Frančiška Jenkole, 30. dan 
  + Anica Valčič, + iz družin Valčič, Sampl in Radojević 

4. februar | torek  sv. Janez de Britto, duhovnik, mučenec 

Valdoltra  16.00 + Marija Kneževič, + Francesco Kocjančič 

Ankaran  19.00 + Jakob Šijanec, obl. 

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

Ankaran  19.00 + Miran Vrbančič 
  + Alfredo Fontanot 

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

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 v čast Materi Božji za zdravje na duši in telesu 

7. februar | petek  bl. Pij IX., papež 

Sv. Brida  18.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  19.00 za naše rajne (31) 

8. februar | sobota  sv. Jožefina Bakhita, sužnja – Prešernov dan 

Ankaran  19.00 + Cvetka Cupin (Škofije) 
  za naše rajne (32) 

9. februar | nedelja  5. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + brat Peter in svakinja Stojanka Pujić 

Ankaran  09.30 + Oskar Bajt ob. r.d. 

Valdoltra  11.00 - 
 


