
 

4. januar – nedelja 2. nedelja po božiču 

Sv. Brida 08.00 v dober namen 

Ankaran 09.30 za razsvetljenje Slovenije po Svetem Duhu 

Valdoltra 11.00 + Avrelij, + iz družin Cunja in Primožič 

5. januar – ponedeljek  Emilijana (Milena), devica 

Ankaran 19.00 - 

6. januar – torek GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 17.00 + iz družine Guček-Zonta 

Ankaran 19.00 + Pavlina Bordon, pogrebna 

   za zdravje 

7. januar – sreda Rajmund Penjafortski, duhovnik 

Ankaran 19.00 v čast Sv. Duhu za pravo pamet in odločitve 

8. januar – četrtek Severin Noriški, opat 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 + Rok Koželj in brat Feri Antolin 

9. januar – petek Pij IX., papež 

Valdoltra 17.00 + iz družine Osterman 

Ankaran 19.00 v čast sv. Jožefu za družino in varstvo 

10. januar – sobota Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 + Pavlina Bordon, 7. dan 

11. januar – nedelja JEZUSOV KRST 

Sv. Brida 08.00 + Pavla Mezgec, obl. 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Jože in Ivan Pirnar 

 

4. januar 2015 

DRUGA NEDELJA PO BOŽIČU 
Božja učlovečena beseda se je 

naselila med nami in nam je 

poslana v blagoslov. Veselimo 

se njenega bivanja med nami 

in z veseljem prisluhnimo, ko 

nam Bog govori. 

Hvala za vaše darove za cerkev 

pri darovanju. 

Jutri je tretji sveti večer in v 

torek praznik Gospodovega 

razglašenja – Sveti trije kralji. 

Svete maše bodo ob 9.30 in 

19.00 v župnijski cerkvi in ob 

17.00 v Valdoltri. 

V četrtek in petek bom obiskal 

bolnike. 

V petek srečanje biblične 

skupine. 

Prihodnjo nedeljo bo med 

nami prvi izmed nekdanjih 

župnikov, ki se bodo zvrstili do postnega časa. Prišel bo gospod Ivo Miklavc. 

Včeraj so vas obiskali koledniki in za slovenske misijonarje zbrali 1550 EUR. Hvala v imenu 

tistih, ki bodo prejeli pomoč, če kdo želi darovati, še povabljen. Skrinjica za darove je v 

zakristiji. 

Priporočamo se za velikodušnost, da bi ob slavju obletnic župnije 14. junija lahko že imeli 

zvonove. Seveda je za to potrebno še marsikaj, kar ni odvisno le od nas. Darujmo svoje 

trpljenje in molitve za našo župnijo. 

Vabljeni, da zapišete spomine in doživetja iz prejšnjih let in za skeniranje posodite 

fotografije, ki so z minevanjem let vse bolj zanimive. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. Ta teden je koledar zelo prazen. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


