
 

31. januar 2021 

SVETI JANEZ BOSKO – USTANOVITELJ SALEZIJANCEV 
»Žene nas upanje.« To je 
stavek za letošnje leto, ki nam 
ga daje v razmislek 10. don 
Boskov naslednik. Bog vse dela 
novo. Zaupamo zato, ker smo 
prejeli dar odrešenja in smo po 
Božji dobroti lahko prinašalci 
odrešenja drug drugemu. 

Svete maše so z omejeno 
udeležbo vernikov. Upoštevajmo 
vse varnostne ukrepe. V 
Ankaranu se glede na površino 
cerkve lahko udeleži 15 oseb, 
oz. družin, pri Sv. Bridi 10. 
Vabljeni k svetemu obhajilu 
zunaj svete maše posamično 
ali po družinah. Možnost ob 
nedeljah in praznikih po sveti 
maši, sicer po dogovoru. 

Vabljeni k spremljanju svete maše 
po spletu. Bližnjica do Youtube 

kanala je na župnijski spletni strani https://ankaran.donbosko.si/, povezava na video prenos je tudi na 
župnijski facebook strani. 

V torek je praznik Jezusovega darovanja, svečnica. Sveta maša v Ankaranu ob 19.00 uri. Ta 
dan je tudi dan posvečenega življenja, priložnost, da molimo za redovnike in druge, ki so svoje 
življenje popolnoma posvetili življenju in delu za širjenje Božjega kraljestva med nami. 

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

V večno življenje je odšla Zora Ceglar iz Ankarana. Naj ji Bog povrne za vse dobro, kar je v življenju 
naredila. 

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. Pri razkužilu lahko vzamete novo 
molitev v času epidemije. 
 

31. januar | nedelja SV. JANEZ BOSKO – USTANOVITELJ SALEZIJANCEV 

Sv. Brida  08.00 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  09.30 + Oskar Bajt ob r. d. 

Ankaran  11.00 + Ana Milinković 

1. februar | ponedeljek  sv. Brigita Irska – spomin rajnih salezijancev 

Ankaran  19.00 + Zora Ceglar 
  + salezijanci 

2. februar | torek  JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 

Ankaran  19.00 + Anica Valčič, + iz družin Sampl in Radojević 

3. februar | sreda  sv. Blaž, škof, mučenec 

Ankaran  20.00 + Roman in Mercedes Srebrnič 

4. februar | četrtek  sv. Leon, mučenec 

Ankaran  18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran  19.00 za zdravje 

5. februar | petek  sv. Agata, devica, mučenka – prvi petek 

Ankaran  19.00 + Ljubomira Semič ob r. d. 

6. februar | sobota  sv. Pavel Miki idr. jap. mučenci – prva sobota 

Ankaran  19.00 + Jožica Černigoj, obl. 
  + Herminija Kristančič 

7. februar | nedelja  5. NEDELJA MED LETOM 

Sv. Brida  08.00 za zdravje 

Ankaran  09.30 za žive in pokojne župljane 

Ankaran  11.00 v zahvalo za zdravje Marije 
 

https://ankaran.donbosko.si/

