
 

11. januar – nedelja JEZUSOV KRST 

Sv. Brida 08.00 + Pavla Mezgec, obl. 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 Jože in Ivan Pirnar 

12. januar – ponedeljek  Tatjana (Tanja), mučenka 

Ankaran 19.00 - 

13. januar – torek Veronika Milanska, devica 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

14. januar – sreda Feliks Nolanski, duhovnik 

Ankaran 19.00 - 

15. januar – četrtek Absalom, koprski škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 + Veronika Medved, 30. dan 

16. januar – petek Marcel, papež 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 - 

17. januar – sobota Anton, puščavnik 

Ankaran 19.00 + Anton Ceglar 

18. januar – nedelja 2. nedelja med letom - molitvena osmina za edinost 

Sv. Brida 08.00 + Franc Marušič in + iz družine 

Ankaran 09.30 za Božje usmiljenje 

Valdoltra 11.00 za zdravo pamet in Božji blagoslov 

 

11. januar 2015 

JEZUSOV KRST 

Jezus je prišel med nas, rojen 

kot pravi človek, po prazniku 

Gospodovega razglašenja smo 

premišljevali njegovo razo-

detje: razodel se je vsem 

narodom po modrih, ki so ga 

počastili, pomnožil je kruh, 

umiril vihar na morju in ob 

krstu v reki Jordanu ga je 

predstavil glas iz nebes kot 

ljubljenega Božjega Sina. 

Hvala nekdanjemu župniku 

gospodu Ivu Miklavcu za sveto 

mašo in duhovno obogatitev. 

Ker je bil najdalj v tej župniji, je 

prav, da je prišel kot prvi izmed 

nekdanjih župnikov. Prihodnjo 

nedeljo bo med nami gospod 

Miroslav Simončič. 

V torek je sestanek Karitas. 

Prihodnjo nedeljo začenjamo molitveno osmino za edinost kristjanov. 

Na praznik svetega Janeza Boska, v soboto 31. januarja bo minilo 50 let, odkar je bila 

razglašena ustanovitev župnije svete Brigite. Ta dan bomo molili pred Jezusom v 

Najsvetejšem zakramentu. Prihodnjo nedeljo bo na voljo spored molitve po urah, kjer se 

boste lahko vpisali, da se bomo vrstili v molitvi. Popoldne bodo ob igri, petju in molitvi 

praznovali otroci, zvečer pa bo sveto mašo vodil škof Jurij. 

Priporočamo se vaši velikodušnosti za prispevke, da bi ob slavju obletnic župnije 14. junija 

lahko že imeli zvonove. Darujmo tudi 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. 

V nedeljo je v Gospodu zaspala Pavlina Bordon iz Bevkove ulice v Ankaranu. Naj ji Bog 

poplača za vse dobro, kar je v življenju storila in jo sprejme v veselje med angeli in svetniki. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 
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