
 

29. januar 2023 

4. NEDELJA MED LETOM – PRAZNOVANJE SV. JANEZA BOSKA 
 ⁸ 

Praznujemo sv. Janeza Boska, 
svetnika vzgojitelja. Zahvalimo se 
za vse dobre navdihe, ki nam 
pomagajo rasti kot dobri kristjani 
in pošteni državljani. V torek 
vabljeni k sveti maši na praznik 
ustanovitelja salezijanske družine. 

Verouk je po urniku. Molimo za 
veroučence. 

V četrtek je praznik Jezusovega 
darovanja, svečnica. Sveta maša 
pri Sv. Bridi in v Ankaranu. 

Petek in sobota sta prva v 
mesecu; obisk bolnikov. 

Vabljeni, da se pridružite 
sodelavkam Karitas pri pomoči 
otrokom s posvojitvijo na daljavo. 

Vabljeni, da sporočite, kdaj vam 
najbolj ustreza srečanje z 
duhovnikom ob blagoslovu doma. 

Vabljeni da bi pri sveti maši sku-
paj molili tudi po vaših namenih. 

Kot župnijsko občestvo 
ostanimo še naprej povezani v molitvi. V molitev vključimo zahvalo za vse prejete darove in 
prošnje za našo župnijo in širšo skupnost. Molimo za nove duhovne poklice.  

29. januar | nedelja  4. NED. MED LETOM - PRAZNOVANJE SV. JANEZA BOSKA 

Sv. Brida  08.00 + Gregor Lorbek, obl. 

Ankaran  10.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.30 za naše rajne (13) 

30. januar | ponedeljek  sv. Martina, mučenka 

Ankaran  19.00 v čast Svetemu Duhu 
  Danilo in Boža Kresevič za zdravje 

31. januar | torek  SV. JANEZ BOSKO, USTANOVITELJ SALEZIJANSKE DRUŽINE 

Valdoltra 16.00 za družino 

Ankaran  19.00 + Zora Ceglar ob r. d. 
  + Anica Valčič, + iz družin Sampl in Radojević 

1. februar | sreda  sv. Brigita Irska, red., spomin rajnih salezijancev 

Ankaran 19.00 + salezijanci 
  + Rado Strmšek 

2. februar | četrtek  GOSPODOVO DAROVANJE - SVEČNICA 

Sv. Brida  17.00 + Marica Hajdinjak, obl. 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 + Zvonko Bobanović ob r. d. 

3. februar | petek  sv. Blaž, škof, mučenec – prvi petek 

Ankaran  19.00 za blagoslov v družini 

4. februar | sobota  sv. Oskar, škof – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Drago, Štefan in Ivana Bubnič 
  po namenu 

5. februar | nedelja  5. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 + Helena Antonlin, + sorodniki 

Ankaran  10.00 + Ljubomira ob r. d., + Jože Semič 

Ankaran  11.30 za žive in pokojne župljane 
 


