
 

25. december 2016 

BOŽIČ – JEZUSOVO ROJSTVO  
Rodil se nam je Odrešenik! 
Usmiljeni Bog se je sklonil k 
nam in nam pokazal, da nas 
nikoli ne zapusti. Jezus je Bog z 
nami, v njegovem imenu živimo 
v slogi in razumevanju. 

Božični praznik obhajamo 
skozi osem dni. Jutri je drugi 
dan božične osmine, praznik 
prvega mučenca sv. Štefana in 
državni praznik samostojnosti 
in enotnosti. Sveti maši bosta 
pri Sv. Bridi ob 8.00 in v 
Ankaranu ob 9.30. 

V soboto je drugi sveti večer. 
Ob koncu koledarskega leta se 
bomo Bogu zahvalili za vse, kar 
smo v tem letu prejeli. 

Ker je ponedeljek 2. januar 
ponovno dela prost dan, vas 
bodo takrat obiskali koledniki. 

Naši zvonovi čakajo dobrot-
nikov, da bi mogli postaviti še 
zvonik. 

Blagoslovljen božič, naj bo Jezus med nami za vse nas vir miru, razumevanja in povezanosti. 

Buon natale! Gesù, Dio tra noi, sia per tutti noi fonte della pace, comprensione e solidarietà. 

 

25. december | nedelja  BOŽIČ GOSPODOVEGA ROJSTVA 

Ankaran 00.00 za žive in pokojne župljane 

Sv. Brida 08.00 v zahvalo za zdravje; + Danko Zdravje in + Dušan Repič 

Ankaran 09.30 + Marija Cunja, roj. Primožič 

Valdoltra 11.00 + Anton Zlobec 

26. december | ponedeljek  SV. ŠTEFAN, PRVI MUČENEC 

Sv. Brida 08.00 + iz družin Strilić in Višaticki 

Ankaran 09.30 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov 

27. december | torek  SV. JANEZ, APOSTOL, EVANGELIST 

Valdoltra 17.00 za verne duše v vicah 

Ankaran 19.00 + Giuseppe Scheriani  

28. december | sreda  NEDOLŽNI OTROCI 

Ankaran 19.00 + Ivan Prelec, 7. dan 
  za naše rajne (18) 

29. december | četrtek  Peti dan božične osmine 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + iz družine Petaci 

30. december | petek  SVETA DRUŽINA 

Valdoltra 17.00 + Ivan Jelenič, + Terezija Cipolla, obl. 

Ankaran 19.00 za naše rajne (19) 

31. december | sobota  sv. Silvester, papež, drugi sveti večer 

Ankaran 19.00 v zahvalo za prejete milosti s prošnjo 
  za naše rajne (20) 

1. januar | nedelja  MARIJA, BOŽJA MATI – Novo leto 

Sv. Brida 08.00 za varstvo Jezusa, Marije in Jožefa 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 v čast sv. Družini v zahvalo za prejete milosti 
 


