
 

27. december | nedelja  SVETA DRUŽINA, sv. Janez - božična osmina 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo 

Ankaran 09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Valdoltra 11.00 v čast Sv. Družini in zahv. za prejete milosti Pavel Zlobec 

28. december | ponedeljek  NEDOLŽNI OTROCI – božična osmina 

Sv. Brida 17.00 + Giuseppe Fontanot, 30. dan 

Ankaran 19.00 + Giuseppe Scheriani 

29. december | torek  David, kralj - božična osmina 

Valdoltra 17.00 za župljane 

Ankaran 19.00 za naše rajne (16) 

30. december | sreda  božična osmina 

Ankaran 19.00 za naše rajne (17) 

31. december | četrtek  Silvester, pp – božična osmina, sveti večer 

Ankaran 19.00 v zahvalo za leto, ki se končuje 

1. januar | petek  MARIJA, BOŽJA MATI  - božična osmina, 1. petek 

Sv. Brida 08.00 + Pero Strilić 

Ankaran 09.30 za naše rajne (18) 

Valdoltra 11.00 v čast Materi Božji s prošnjo za zdravje in varstvo 

2. januar | sobota  Bazilij Veliki, Gregor Nacianški - 1. sobota 

Ankaran 19.00 za naše rajne (19) 

3. januar | nedelja  2. nedelja po božiču 

Sv. Brida 08.00 + Stane Groznik 

Ankaran 09.30 za župljane 

Valdoltra 11.00 + Marija Kresevič ob r.d. 
 

27. december 2015 

SVETA DRUŽINA SVETO LETO USMILJENJA 
Tako kot Jezusov je tudi naš 
dom v hiši Boga Očeta. On nas 
sprejema z usmiljenjem in 
dobroto. 

Božični praznik obhajamo 
skozi osem dni. Ohranjajmo v 
svojih srcih veselje, ker je 
Jezus rojen, tudi z udeležbo 
pri bogoslužju. 

V četrtek, na zadnji dan leta, 
se bomo pri sveti maši ob 
19.00 zahvalili za vse, kar smo 
dobrega prejeli v letu, ki se 
izteka in prosili za varstvo 
Božjo Mater Marijo. 

V petek, na novo leto, praznik 
Marije, Božje Matere in dan 
miru bodo svete maše kot ob 
nedeljah. 

V soboto se koledniki zberejo 
pri cerkvi ob 9.00 in po 

blagoslovu gredo v spremstvu odraslega na pot po župniji. Oznanili bodo veselo novico o 
Jezusovem rojstvu in obenem zbirali sredstva za misijonarje. 

Petek in sobota sta prva v mesecu; bolnike pa bom obiskal 7. in 8. januarja. 

Na zadnjo nedeljo v letu in po božičnem dnevu naj bo izrečena zahvala: 
- pevcem pod vodstvom gospe Bogdane Borota za poglobitev v skrivnost Božjega rojstva, 
- katehistinjam in vsem, ki ste pripravili in izpeljali božičnico za otroke, 
- vsem, ki ste za praznike uredili in okrasili cerkev, 
- ministrantom in drugim bogoslužnim sodelavcem, 
- Občini Ankaran, Skupnosti Italijanov Ankaran, Skupnosti Italijanov Hrvatini in Krajevni 
skupnosti Hrvatini za razumevajočo podporo. 

Vabljeni k darovanju za svete maše. 

Po maši se dobimo na dvorišču ob kavi. 


