29. januar 2017
4. NEDELJA MED LETOM – nedelja svetega pisma
29. januar | nedelja 4. nedelja med letom – nedelja svetega pisma
Sv. Brida
08.00 za Božje in Marijino varstvo krščencev Lorelei Erne in Matica
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 v čast sv. Janezu Bosku
30. januar | ponedeljek sv. Martina, mučenka
Ankaran
19.00 + Anton Kavčnik
31. januar | torek SV. JANEZ BOSKO, USTANOVITELJ SALEZIJANCEV
Valdoltra
17.00 za naše rajne (29)
Ankaran
19.00 za ljubezen, usmiljenje in Božji blagoslov
1. februar | sreda sv. Brigita Irska, opatinja
Ankaran
19.00 + iz družine Srebrnič
+ Oskar Bajt ob r.d.
2. februar | četrtek JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA
Ankaran
09.30 v čast Materi Božji za zdravje in varstvo
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 + Vjekoslava Stojanović, 30. dan
3. februar | petek sv. Blaž, škof, mučenec
Valdoltra
17.00 + Zvonko Bobanović
Ankaran
19.00 + Anica Valčič, + iz družin Sampl in Radivojević
4. februar | sobota sv. Jožef Leoniški, redovnik, misijonar
Ankaran
19.00 za naše rajne (30)
5. februar | nedelja 5. nedelja med letom
Sv. Brida
08.00 za žive in pokojne župljane
Ankaran
09.30 + Marija Boštjančič, obl.
Valdoltra
11.00 Ivana Vukšinič in družina

Iščimo Gospoda, z veseljem se
nam da najti v svoji besedi, v
naših bližnjih in v sveti
evharistiji. Naj nam bo Odrešenikova bližina vir moči in
vztrajnosti v dobrem.
Danes je nedelja svetega
pisma. Pripravljalci so izbrali
geslo »Ljubezen nikoli ne
mine!« (1Kor 13,8). Bog nas ne
zapusti.
V torek je praznik svetnika,
vzgojitelja, učitelja in prijatelja
mladih sv. Janeza Boska.
Priporočimo se mu v molitvi
doma, v cerkvi pa ga bomo
počastili prihodnjo nedeljo.
V sredo srečanje biblične skupine.

V četrtek je praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Sveti
maši bosta dopoldne ob 9.30
in zvečer ob 19.00. Blagoslovili bomo sveče. Vabljeni k darovanju za razsvetljavo v cerkvi.
V četrtek po večerni sveti maši je srečanje Župnijskega pastoralnega sveta.
Petek in sobota sta prva v mesecu; v sredo, četrtek in petek obisk bolnikov.
Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih
je prejel.
Z molitvijo spremljajmo letošnjega zlatomašnika g. Iva Miklavca.
Naši zvonovi čakajo dobrotnikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

