31. december 2017
SVETA DRUŽINA – DRUGI SVETI VEČER
31. december | nedelja SVETA DRUŽINA, sv. Silvester – SVETI VEČER
Sv. Brida
08.00 + Jože in Branko Humar
Ankaran
09.30 v zahvalo za leto, ki se izteka
Valdoltra
11.00 v čast Sv. Družini, v zahvalo za prejete milosti
1. januar | ponedeljek 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 + Silvester in Ana Pohlen
2. januar | torek sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, šk., cekv. uč.
Valdoltra
17.00 za zdravje
Ankaran
19.00 za naše rajne (15)
3. januar | sreda sv. Genovefa Pariška, devica
Ankaran
19.00 + starši Perić in Pavić
za naše rajne (16)
4. januar | četrtek sv. Angela Folinjska, redovnica
Sv. Brida
17.00 + Danilo Šiškovič, 7. dan
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Marija in družina Kresevič
5. januar | petek sv. Emilijana (Milena), devica - tretji sveti večer
Valdoltra
17.00 za naše rajne (17)
Ankaran
19.00 + Jožefa Kastelic in sorodniki
6. januar | sobota GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – prva sobota
Ankaran
09.30 + Valburga Bajda
Ankaran
19.00 + stari starši Tilka in Oskar Fritz
7. januar | nedelja JEZUSOV KRST
Sv. Brida
08.00 + Gianni Scheriani
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 za dobrotnike

Spoštuj očeta in mater, da boš
dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
Bog se je učlovečil v družini in nam
tudi s svojim zgledom kaže, kako
uravnavati medsebojne odnose.
Danes je drugi sveti večer pred
praznikom Marije, Božje Matere.
Na praznik novega leta svete
maše kot ob nedeljah pri Sv. Bridi,
v župnijski cerkvi in v Valdoltri.
V sredo je verouk po urniku.
Petek in sobota sta prva v
mesecu; v četrtek in petek
obisk bolnikov.
V petek je tretji sveti večer in v
soboto praznik Gospodovega
razglašenja – Svetih Treh Kraljev.
Sveti maši bosta v Ankaranu ob
9.30 in 19.00.
Koledniki bodo šli na pot na praznik Sv. treh kraljev, 6. januarja.
Tisti, ki želijo prejeti zakrament
svete birme, bodo šli na duhovne
vaje od 19. do 21. januarja.

Prvi kontejner za papir je oddan, Karitas vabi še naprej k sodelovanju.
V večno življenje je odšel Danilo Šiškovič iz Kolombana. Naj mu Bog dobrotno povrne za vse dobro, kar je v
življenju storil.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

