
 

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 

26. januar – ponedeljek  Timotej in Tit, škofa 

Ankaran 19.00 za spreobrnjenje 

27. januar – torek Angela Merici, ustanoviteljica uršulink 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 + Milena Hrabar ob r.d. 

28. januar – sreda Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 po namenu 

29. januar – četrtek Julijan, spokornik 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

  19.00 za župljane 

30. januar – petek Martina, mučenka 

Valdoltra 17.00 - 

Ankaran 19.00 za duše v vicah 

31. januar – sobota JANEZ BOSKO, USTANOVITELJ SALEZIJANCEV 

Ankaran 19.00 - 

1. februar – nedelja 4. nedelja med letom – sv. Brigita Irska, redovnica 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Srebrnič 

Ankaran 09.30 + Marija Boštjančič, obl. 

Valdoltra 11.00 v čast sv. Janezu Bosku 
 

25. januar 2015 

3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA 

Jezus nam tudi danes govori po 

svoji besedi in nas vabi, naj 

hodimo za njim. 

Hvala dr. Rafku Valenčiču za 

današnjo sveto mašo. Hvala 

mu, da je pred 50 leti vse 

pripravil za ustanovitev naše 

župnije. Prihodnjo nedeljo bo 

med nami g. inšpektor Janez 

Potočnik, spomnili se bomo 

prvega župnika g. Franca 

Stritarja, ki je bil pri Sv. Bridi od 

1965 do 1967. 

Danes zaključujemo molitveno 

osmino za edinost kristjanov. 

Na praznik sv. Janeza Boska, v 

soboto 31. januarja bo minilo 

50 let, odkar je bila razglašena 

ustanovitev župnije svete 

Brigite. 

 - Ob 10.00 se začne molitev pred Jezusom v Najsvetejšem zakramentu. Vabljeni k 

molitvi zahvale in prošnje za župnijo, družine in vse, kar prejemamo. Vpišite se na liste, ki so 

na voljo, ali pa uro, kdaj želite moliti, sporočite po elektronski pošti. 

 - Veroučenci se zberete ob 15.30 v dvorani. Z don Boskom bomo preživeli popoldne ob 

igri, petju in molitvi. Kdor se še ni, naj se čimprej odloči, kje bo sodeloval. 

 - Sveto mašo ob 19.00 vodi škof Jurij. 

 - Po sveti maši bo v dvorani božična igra mladih iz Bertokov. 

 - Molitev se nadaljuje še v nedeljo od 8.00 do svete maše. 

Skavti se priporočajo za prispevek za zimovanje. 

Na praznik Gospodovega darovanja 2. 2. bo ob 15.00 pri nas dan posvečenega življenja za 

koprsko škofijo. 

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 k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


