
 

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 

19. januar – ponedeljek  Makarij Aleksandrijski, opat 

Ankaran 19.00 za blagoslov in mir v družini 

20. januar – torek Fabijan, papež in Sebastijan, mučenca 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 po namenu 

21. januar – sreda Neža (Janja), mučenka 

Ankaran 19.00 + iz družine Radi 
   za zdravje 

22. januar – četrtek Vincencij (Vinko), diakon, mučenec 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 za župljane 

23. januar – petek Henrik Suzo, redovnik 

Valdoltra 17.00 + Jože Osterman 

Ankaran 19.00 + Verona Bukovič, 7. dan 

24. januar – sobota FRANČIŠEK SALEŠKI, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 - 

25. januar – nedelja 3. nedelja med letom – Nedelja svetega pisma 

Sv. Brida 08.00 + Ivana Šiškovič in + iz družine 

Ankaran 09.30 + Laura Viola, roj. Krmac 

Valdoltra 11.00 za dobrotnike 
 

18. januar 2015 

2. NEDELJA MED LETOM 

Našli smo Jezusa, Odrešenika, 

vabi nas, naj hodimo za njim in 

izpolnjujemo, kar nas uči. 

Hvala gospodu Mirku 

Simončiču za obisk in 

obogatitev. Prihodnjo nedeljo 

bo med nami gospod dr. Rafko 

Valenčič, ki je med leti 1963 in 

1965 vse pripravil za 

ustanovitev župnije. 

Danes začenjamo osmino -

teden molitve za edinost 

kristjanov. 

V sredo je srečanje biblične 

skupine. 

Prihodnjo nedeljo je nedelja 

svetega pisma. Popoldne ob 

15.00 v Vipavi predavanje 

škofa Jurija o Božji besedi. 

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. Na mizici pod podobo sv. Nikolaja je na voljo spored molitve po 

urah, kjer se lahko vpišete, 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. 

Umrla je Vera Bukovič iz Cereja. Naj ji Bog povrne za vse dobro, kar je v življenju storila. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. Med tednom je oznanjena samo ena sveta maša. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


