14. januar 2018
2. NEDELJA MED LETOM
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
15. januar | ponedeljek bl. Alojzij Variara, duhovnik
Sv. Brida
17.00 + Jože Marinič, 7. dan
Ankaran
19.00 za naše rajne (20)
16. januar | torek sv. Berard in drugi maroški mučenci
Valdoltra
17.00 + oče Viktor, + mama Ana, + Joško Valčič
Ankaran
19.00 za naše rajne (21)
17. januar | sreda sv. Anton, puščavnik, opat
Ankaran
19.00 + Anton Ceglar ob godu
za zakonce
18. januar | četrtek sv. Marjeta Ogrska, red. - teden molitve za edinost kristjanov
Ankaran
18.30 rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo
Ankaran
19.00 po namenu
19. januar | petek sv. Makarij, opat – molitev za edinost kristjanov
Valdoltra
17.00 Ankaran
19.00 za naše rajne (22)
20. januar | sobota sv. Fabijan in Sebastijan, muč. – molitev za edinost kristjanov
Ankaran
19.00 za naše rajne (23)
21. januar | nedelja 3. nedelja med letom – molitev za edinost kristjanov
Sv. Brida
08.00 + Neža in Ivan Gabrijelčič
Ankaran
09.30 za žive in pokojne župljane
Valdoltra
11.00 za dobro pamet in Božji blagoslov

Jezus pravi: Pridita in bosta videla.
Poklicani smo, ne da gledamo od
daleč, pač pa, da naj se odpravimo
na pot, naj začnemo z delom.
Ponedeljek in sreda: verouk po
urniku. Krščansko življenje je
pravo poleg verouka še z bogoslužjem v cerkvi, molitvijo doma
in dobrimi deli.
V ponedeljek srečanje Karitas.
V sredo srečanje biblične skupine.
Od 18. do 25. januarja je teden
molitve za edinost kristjanov.
Tisti, ki želijo prejeti zakrament svete birme, bodo šli na
duhovne vaje od 19. do 21.
januarja. Molimo zanje!

Gimnazija Želimlje in Dom
Janeza Boska vabita učence in
njihove starše na dan odprtih
vrat, ki bo v soboto, 20. januarja 2018. Predstavili bodo življenje na Gimnaziji Želimlje in v
dijaškem domu. Program se začne ob 10. uri in zaključi s prireditvijo, ki se bo predvidoma
končala ob 12.45. Vabljeni!
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.
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.

