
 

7. januar 2018 

JEZUSOV KRST 
 Krst smo prejeli večinoma v 
veri svojih staršev in botrov. 
Zdaj imamo nalogo za svoje 
življenje, da se osebno 
odločimo, da skozi življenje 
hodimo skupaj z Jezusom, ki je 
Emanuel, Bog z nami. 

Ponedeljek in sreda: verouk po 
urniku. Krščansko življenje je 
pravo šele z veroukom, bogoslu-
žjem v cerkvi in molitvijo doma. 

Hvala kolednikom, ki so se včeraj 
odpravili na pot po župniji in 
prinesli sporočilo o rojstvu 
Odrešenika ter zbirali darove za 
slovenske misijonarje. Hvala 
Margeriti za nove krone in 
ureditev oblek ter Ireni, Tanji, 
Slavici, Vojku in Bernardu za 
spremstvo kraljev. 

V ponedeljek srečanje Karitas. 

V sredo srečanje biblične 
skupine. 

Tisti, ki želijo prejeti zakrament svete birme, bodo šli na duhovne vaje od 19. do 21. januarja. 

Prvo soboto v februarju, 3. februarja, bo oratorijski dan ob prazniku sv. Janeza Boska. 

Prvi kontejner za papir je oddan, Karitas vabi še naprej k sodelovanju.  

V večno življenje je odšel Jože Marinič 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. 

7. januar | nedelja  JEZUSOV KRST 

Sv. Brida 08.00 + Gianni Scheriani 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 za dobrotnike 

8. januar | ponedeljek  sv. Severin Noriški, opat 

Ankaran 19.00 + Tomaž Luštrek 
  po namenu 

9. januar | torek  bl. Pij IX., papež 

Sv. Brida 17.00 + Danilo Samsa, obl. 

Valdoltra 17.00 + Pavlina Bordon, obl. 

Ankaran 19.00 - 

10. januar | sreda  sv. Gregor iz Nise, škof, cerkveni učitelj 

Ankaran 19.00 po namenu 
  za naše rajne (18) 

11. januar | četrtek  sv. Pavlin Oglejski, škof 

Ankaran 18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo 

Ankaran 19.00 + starši Gorela 
  + starši Kalizan in sorodniki 

12. januar | petek  sv. Tatjana, mučenka 

Valdoltra 17.00 + Franc Kocjančič, + Marija Knežević 

Ankaran 19.00 + iz družin Pohlen in Kocjančič 

13. januar | sobota  sv. Veronika Milanska, devica 

Ankaran 19.00 po namenu 
  za naše rajne (19) 

14. januar | nedelja  2. nedelja med letom 

Sv. Brida 08.00 + iz družine Nadoh 

Ankaran 09.30 za žive in pokojne župljane 

Valdoltra 11.00 + iz družin Volk in Zlobec 
 


